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I. INLEIDING

 Sinds het midden van de jaren tachtig hebben de lidstaten van de EU en de Europese
Gemeenschap belangrijke gemeenschappelijke maatregelen aangenomen op het gebied
van de bestrijding van drugsverslaving en drugshandel en de stimulering van
internationale samenwerking. Deze multidisciplinaire maatregelen vloeien voort uit
verschillende Europese drugsbestrijdingsplannen en actieprogramma’s, die sinds 1990
bij vergaderingen van de Europese Raad zijn goedgekeurd1.
 
 In het lopende actieplan van de EU inzake drugsbestrijding (1995-1999)2 wordt
benadrukt dat er een globale, multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak moet komen
die steunt op vier pijlers: (i) terugdringing van de vraag, (ii) terugdringing van de
aanvoer en bestrijding van illegale handel, (iii) internationale samenwerking en (iv)
coördinatie op het niveau van de lidstaten en de Unie. Bij het voorstel voor het lopende
actieplan benadrukte de Commissie dat doeltreffende drugsbestrijding een brede en
geïntegreerde aanpak vereist, wat overigens niet wil zeggen dat iedereen op alle
fronten en alle niveaus tegelijk actief moet zijn. Het betekent wel dat er afstemming en
interactie moeten bestaan tussen alle betrokkenen en manieren van aanpak om een zo
hoog mogelijke doeltreffendheid te bereiken.
 
 Het actieplan voor 1995-1999 werd aangevuld door het rapport van de groep van
deskundigen op drugsgebied, dat in december 1995 werd goedgekeurd door de
Europese Raad van Madrid3.
 
 Een van de doelstellingen van het Verdrag van Amsterdam is dat burgers een hoge
mate van veiligheid moeten genieten in “een ruimte van vrijheid, veiligheid en
rechtvaardigheid”, drie begrippen die nauw met elkaar zijn verbonden. De strijd tegen
drugs kan niet los worden gezien van die ruimte van vrijheid, veiligheid en
rechtvaardigheid.
 
 Deze mededeling is het antwoord van de Commissie op de conclusies van de Europese
Raad van Cardiff en die van Wenen, waarin de Raad, de Commissie en het Europees
Parlement wordt verzocht de drugsstrategie voor na 1999 tot een alomvattend plan uit
te werken op basis van de door de Europese Raad van Cardiff4 bekrachtigde pijlers, die
een goede basis vormen voor Europees optreden. In deze mededeling wordt ook
gerefereerd aan de conclusies van de Raad van Wenen, waarin de lidstaten en de
Commissie worden uitgenodigd zich te buigen over mogelijke maatregelen om de strijd
tegen het gebruik van doping in de sport op te voeren.
 
 Met deze mededeling lost de Commissie ook haar bij de goedkeuring van het lopende
actieplan (1995-1999) gedane belofte in dat zij een eindverslag zou indienen over de
tenuitvoerlegging van het actieplan.

                                               
 1 Het eerste Europese drugsbestrijdingsplan werd goedgekeurd door de Europese Raad van Rome
(1990), waarna in december 1992 een herziene en geactualiseerde versie werd aangenomen door de
Europese Raad van Edinburgh.
2 COM 94(234) def.
 3 Doc. 12247/95 Cordrogue 69 van 30.11.95.
 4 Doc. 7930/98, 2e versie, Cordrogue 26 van 2.06.98.
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Het actieplan van de EU inzake drugsbestrijding voor de periode 2000-2004 komt aan
de orde in hoofdstuk III. Het plan bestrijkt de volgende terreinen:
 
 1. Informatie
 2. Actie gericht op terugdringing van de vraag
 3. Actie gericht op terugdringing van de illegale handel in verdovende middelen en

psychotrope stoffen
 4. Internationale actie
 5. Coördinatie, integratie en vereenvoudiging
 
 De mededeling omvat de volgende bijlagen:
 
- Naar een evaluatie van de bestaande instrumenten en programma’s van EG en EU

(BIJLAGE I);

- Actuele trends op het gebied van vraagbeperking (BIJLAGE II);

- Actuele ontwikkeling op het vlak van regelgeving en praktijken (BIJLAGE III);

- Door de Gemeenschap in 1998 ter beschikking gestelde fondsen voor
drugsprojecten (BIJLAGE IV).
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II. RECENTE ONTWIKKELINGEN IN GEBRUIK EN HANDEL IN DE
EU

Voor het voeren van een doeltreffend en krachtig beleid op Europees niveau moet er
objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie voorhanden zijn over de
drugssituatie. In de eerste plaats zijn er gemeenschappelijke definities en concepten
vereist. In deze mededeling wordt uitgegaan van de lijst van stoffen uit de
VN-verdragen van 1961, 1971 en 1988. De term synthetische drugs omvat ook de
nieuwe drugs die nog niet in die lijst zijn opgenomen.

Dankzij het goede werk van het Europees waarnemingscentrum voor drugs en
drugsverslaving (EWDD) en de Europol-Drugseenheid (EDU) hebben we nu een beter
beeld van de belangrijke rol die drugs in onze samenleving zijn gaan spelen. Met deze
instanties is er een nieuwe dimensie ontstaan in de samenwerking tussen lidstaten op
het gebied van informatie over de drugssituatie in de EU.

Uitgaande van het jaarverslag 1998 van het Europees waarnemingscentrum voor drugs
en drugsverslaving (EWDD) en van gegevens van de EDU is de stand van zaken op
het gebied van drugs in de EU in grote lijnen als volgt:

A. Ontwikkelingen in het gebruik van illegale drugs

• Cannabis is de meest gebruikte illegale drug in de EU: tussen 1 en 8 % van de
totale bevolking en in sommige gevallen wel 20 % van de jongvolwassenen heeft
wel eens cannabis geprobeerd. Over het geheel genomen blijft het gebruik stabiel.

 
• Amfetamine komt in de meeste landen op de tweede plaats (2-4 % van de

volwassenen en soms maar liefst 10 % van de jongvolwassenen heeft hiermee
geëxperimenteerd). Aangezien het gebruik nog steeds toeneemt, zou amfetamine
in de toekomst weleens belangrijker kunnen worden dan ecstasy.

 
• Het gebruik van ecstasy neemt niet meer toe in de lidstaten waar deze drug al

langer bekend is; in de overige lidstaten stijgt het gebruik echter nog wel.
 
• Het cocaïnegebruik neemt mondjesmaat doch gestaag toe, hoewel deze drug nog

steeds weinig voorkomt.

• Het gebruik van crack blijft marginaal.
 
• Het heroïnegebruik handhaaft zich ongeveer op hetzelfde niveau, zij het dat er

tekenen zijn die duiden op een nieuwe generatie van jonge heroïnerokers.
 
• Andere stoffen: oplosmiddelen komen in veel gevallen op de tweede plaats van

door adolescenten misbruikte stoffen. Volgens sommige gegevens neemt het
misbruik door volwassenen van geneesmiddelen als benzodiazepinen, vaak in
combinatie met alcohol, toe.
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• Drugs en gezondheid: het verband tussen het gebruik van illegale drugs en schade
aan de gezondheid is het sterkst bij drugsspuiters. Hoewel aids niet langer
toeneemt, kunnen alleen de bekende gevallen van hepatitis al ernstige gevolgen
hebben voor de volksgezondheid. Enkele lidstaten daargelaten blijft het aantal met
drugs verband houdende sterfgevallen gelijk of neemt het zelfs af.

B. Ontwikkelingen in de productie van en handel in illegale drugs

• De meeste in de EU in beslag genomen heroïne komt uit Zuid-West-Azië. Heroïne
uit Zuid-West-Azië wordt steeds vaker via Centraal-Azië doorgevoerd naar
Rusland of naar de EU via de Balkan-route. In Midden- en Oost-Europa zijn
heroïneopslagplaatsen ingericht voor de doorvoer van kleinere hoeveelheden drugs
naar de EU. De drugshandel wordt grotendeels beheerst door criminele
organisaties. Turkse en in toenemende mate ook Albanees-Joegoslavische
organisaties spelen een belangrijke rol in de heroïnehandel. Ook een deel van de
Colombiaanse heroïne is voor de EU-markt bestemd.

• Voor de EU bestemde cocaïne wordt hoofdzakelijk over zee aangevoerd.
Colombia is de belangrijkste producent van deze cocaïne. Het Caribisch gebied is
een van de voornaamste centra voor de doorvoer van cocaïne naar Europa. Als
alternatief wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de route naar Midden- en
Oost-Europa, vanwaar de drugs over land naar de EU worden vervoerd.

• De EU is een belangrijke productieregio voor synthetische drugs. De productie
hiervan in Midden- en Oost-Europa is vooral merkbaar in de noordelijke lidstaten.
Als gevolg van het gebrek aan controle op uitgangsstoffen in de regio en het grote
aantal professionele chemici vormt deze productie een ernstige bedreiging voor de
lidstaten.

 
• Met maxima van 600 ton per jaar kunnen de in beslag genomen hoeveelheden

cannabis in de lidstaten aanzienlijk worden genoemd. Marokko is een belangrijke
leverancier van cannabishars (hasj), die verder ook veelal uit Pakistan afkomstig is.
Colombia, Zuid-Afrika, Nigeria en Thailand zijn leveranciers van hennep
(marihuana). Voor de lidstaten bestemde cannabis wordt doorgevoerd via Midden-
en Oost-Europa. Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor grootschalige handel
binnen de EU, wordt tegenwoordig in vrijwel alle lidstaten cannabis verbouwd
voor eigen gebruik of voor de handel.

• De illegale verbouw van coca en opiumpapavers is inmiddels ver teruggedrongen,
overeenkomstig de toezegging die in juni 1998 in New York door de wereldleiders
werd gedaan tijdens de Speciale zitting over drugs van de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties (SAVVN). Dit resultaat kon in de belangrijkste
producerende landen worden bereikt doordat de internationale gemeenschap die
landen heeft gesteund bij hun inspanningen om de illegale verbouw uit te bannen
door middel van duurzame ontwikkeling, waarbij met name een rol wordt gespeeld
door maatregelen op het gebied van de ontwikkeling van alternatieven en door de
verbetering van de toegankelijkheid van de internationale markten.
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III. EU-ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN DRUGS (2000-2004)

A. De aanpak van de Europese Unie: een globale, multidisciplinaire en
geïntegreerde strategie

Aan de vooravond van het jaar 2000 houdt de drugsproblematiek onverminderd
dreigingen maar ook nieuwe uitdagingen in, zoals de groeiende populariteit van
synthetische drugs onder jongeren en het zorgelijke verschijnsel van het groeiende
aantal jongeren – soms nog niet eens in de puberteit – die zich in groepsverband inlaten
met de verkoop van illegale drugs. Ook sommige takken van sport kunnen vandaag de
dag leiden tot nieuwe vormen van verslaving. De gezondheids- en maatschappelijke
aspecten van de drugsproblematiek, die zowel een bedreiging vormt voor de
gebruikers zelf als voor hun gezin, worden in toenemende mate onderkend in de
lidstaten van de EU. Uit het verband tussen drugsmisbruik en een maatschappelijke
achterstandspositie, die tot uiting komt in armoede, deprivatie, werkloosheid,
dakloosheid en uitsluiting, en het verband tussen drugsmisbruik en criminaliteit wordt
duidelijk dat gekozen moet worden voor een evenwichtige aanpak bij de terugdringing
van vraag en aanbod.

Uit de eerste Eurobarometer op het gebied van openbare veiligheid5 blijkt dat illegale
drugs een aanzienlijke impact hebben op het leven van de burger. Zowel de ervaringen
met de drugsscene in de praktijk – mensen openlijk zien dealen of naalden vinden in het
park – als het zelf slachtoffer worden van een misdrijf zorgen voor een gevoel van
onveiligheid in de Europese steden. In de afgelopen twaalf maanden heeft gemiddeld
14 % van de inwoners van de EU in de eigen omgeving te maken gehad met problemen
die verband hielden met drugs.

Uit het feit dat de drugsproblematiek al sinds het begin van de jaren negentig hoog op
de politieke agenda van de Europese Unie staat, blijkt dat wordt onderkend dat de
strijd tegen illegale drugs een gemeenschappelijke taak is die een geïntegreerde aanpak
van de problematiek en intensieve samenwerking op alle niveaus veronderstelt.

Er bestaat brede overeenstemming over het feit dat de internationale dimensie van de
strijd tegen drugs een grotere mate van samenwerking vereist: voor
gemeenschappelijke problemen moeten gemeenschappelijke oplossingen worden
gevonden. In de afgelopen jaren is er in zoverre aanzienlijke vooruitgang geboekt dat
men het eens is geworden over een aantal grondbeginselen voor de internationale
samenwerking in de strijd tegen drugs. Waar die samenwerking in het begin van dit
decennium vooral in het teken stond van meningsverschillen tussen producerende en
consumerende landen en een sterke nadruk op handhaving van de regelgeving, is het
accent nu verschoven naar een brede consensus tussen ontwikkelings- en ontwikkelde
landen, ‘producerende’ resp. ‘consumerende’ landen. Vandaag de dag wordt
drugsbestrijding beschouwd als onmisbaar bij de pogingen om maatschappelijke en
economische vooruitgang in de brede zin van het woord te bewerkstelligen. De
samenwerking op dit terrein is voortaan gebaseerd op ‘gedeelde verantwoordelijkheid’

                                               
5 Uitgevoerd door de Commissie in verband met een gezamenlijk seminar van de voorzitter van de
Europese Commissie en het Europees Parlement over de preventie van met drugsverslaving verband
houdende stedelijke criminaliteit (Brussel, 21-22 november 1996).
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en ‘partnerschap’, waarbij het drugsprobleem wordt bezien vanuit een breder
welzijnsperspectief met aandacht voor de sociale en economische dimensies van
duurzame ontwikkeling in producerende én consumerende landen.

B. Evaluatie

 Evaluatie moet een integrerend onderdeel zijn van de Europese aanpak van de
drugsbestrijding. De voor de evaluatie van het drugsbeleid en de strategieën vereiste
instrumenten zijn nog niet toereikend en moeten dus verder worden ontwikkeld. De
inspanningen die in EG in de periode 1995-1999 op het gebied van evaluatie zijn
geleverd, zijn onvoldoende en moeten worden uitgebreid. Op ruime schaal moet een
beroep worden gedaan op externe onafhankelijke deskundigen. Er zal een tussentijdse
evaluatie van het EU-actieplan worden uitgevoerd en aan de Raad en het Parlement
voorgelegd. De regelmatige beoordeling van de omvang en de aard van het
drugsgebruik door het EWDD en de door de EDU verstrekte gegevens over de
drugshandel vormen uitstekende hulpmiddelen voor het onderkennen van nieuwe
tendensen en het verbeteren van de kennis over de drugsproblematiek.
 
 Evaluatie is een moeilijke opdracht. Om de doelmatigheid van de maatregelen ter
bestrijding van het gebruik, de productie en de handel te kunnen beoordelen, is het
zaak passende resultatenindicatoren te bepalen. Voorts zijn enkele EG- en EU-acties
en -programma's van zeer recente datum en zijn zij nog niet geëvalueerd.
 
 Tot dusver genoot evaluatie nog geen prioriteit. Hier komt echter verandering in.
Steeds meer EG-programma's zullen worden geëvalueerd door onafhankelijke
deskundigen. Voor de EU-programma's zal een gezamenlijke evaluatie worden
voorgesteld.
 
 In Europees verband zijn een paar haalbaarheidsstudies en kleinschalige onderzoeken
verricht naar dit onderwerp, met name door het EWDD en de Pompidou-groep van de
Raad van Europa. Het EWDD, dat zijn wetenschappelijke activiteiten nu wél op
evaluatie richt, heeft richtsnoeren voor de evaluatie van vraagreductieactiviteiten en
beleidsevaluatiemodellen opgesteld en zal dat ook in de toekomst blijven doen.
 
 Regelmatige evaluatie van de resultaten van de initiatieven, programma’s en
beleidsmaatregelen die worden geïnitieerd of voortgezet in de periode 2000-2004, is
van essentieel belang. In dit verband zal waar mogelijk ook effectbeoordeling
plaatsvinden om bestaande evaluatiemethoden en –instrumenten, waaronder die van
het EWDD, tijdig te kunnen aanpassen, zodat eenvoudiger kan worden nagegaan of de
in deze mededeling beschreven doelstellingen worden gehaald.
 
 In de toekomst moet duidelijk meer aandacht worden geschonken aan deze activiteiten.
Bij het opstellen van evaluatie-indicatoren en bij het evaluatieproces zelf moeten
externe deskundigen worden betrokken. Er zijn al stappen in die richting gezet met de
permanente externe evaluatie van het communautair actieprogramma inzake de
preventie van drugsverslaving. In het eerste halfjaar 1999 zal een tussenrapport worden
ingediend bij het Parlement en de Raad. De hoofdelementen van deze evaluatie worden
besproken in hoofdstuk III, paragraaf F.2.1.
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C. Nieuwe uitdagingen

 De drugsproblematiek moet beter worden gevolgd om snel vast te kunnen stellen waar
nieuwe uitdagingen liggen en om adequaat te kunnen reageren
 
 Op dit moment zijn de volgende  nieuwe uitdagingen actueel:
 
• Cannabis, amfetamine en ecstasy: zoals in hoofdstuk II werd opgemerkt, is de

EU een belangrijke producent en consument van deze drie drugs. De inspanningen
om de productie en het gebruik ervan te bestrijden moeten worden voortgezet.
Nieuwe uitdagingen zijn vooral ontstaan door het groeiende succes van
synthetische drugs (amfetamines en stimulerende middelen zoals ecstasy) bij de
jeugd.

 
• Stedelijke criminaliteit: het zorgelijke verschijnsel van het groeiende aantal

jongeren – soms nog niet eens in de puberteit – die zich in groepsverband inlaten
met de verkoop van illegale drugs6 laat zien hoezeer sociale maatregelen nodig zijn
om verslaving en/of het uitgroeien daarvan tot schadelijker – lees criminele -
vormen te voorkomen. Breed opgezette projecten met een mix van verschillende
maatregelen bieden het beste uitzicht op blijvende resultaten. Ook moeten er
statistische gegevens over drugscriminaliteit worden verzameld op EU-niveau.

• Andere uitdagingen op sociaal, gezondheids- en strafrechtelijk gebied: hierbij
gaat het om polydrugsgebruik, hepatitis, sociale uitsluiting, de rol van de
samenleving bij preventie, drugsgebruik in gevangenissen, alternatieve straffen en
herintegratie in maatschappij en beroepswereld.

• Voorbereiding op de uitbreiding van de EU:
 

Deelname aan het EWDD en aan verschillende communautaire programma’s op
het gebied van drugs

De pre-toetredingsstrategie voorziet in de mogelijkheid dat kandidaat-lidstaten al
vóór het volledige lidmaatschap van de Unie lid kunnen worden van bepaalde
instanties, zoals het EWDD. In september 1998 werd de Commissie het erover
eens dat volledige deelname van de 11 kandidaat-landen plus Turkije aan die
instanties wenselijk was, waarbij besluiten van geval tot geval genomen zouden
moeten worden. De Commissie wil met een onderhandelingsmandaatvoorstel
komen voor alle kandidaat-landen met het oog op hun deelname aan het EWDD,
waarbij voor landen die daar officieel om verzoeken de mogelijkheid bestaat
bilaterale onderhandelingen te voeren. De pre-toetredingsstrategie heeft ook
betrekking op de deelname van de kandidaat-lidstaten aan communautaire
programma’s op bijvoorbeeld volksgezondheidsterrein. Het communautaire
programma inzake preventie van drugsverslaving werd in 1998 opengesteld voor
deelname door Hongarije. Andere kandidaat-lidstaten zullen waarschijnlijk in 1999

                                               
6 Gezamenlijk seminar van de voorzitter van de Europese Commissie en het Europees Parlement over
de preventie van met drugsverslaving verband houdende stedelijke criminaliteit (Brussel,
21-22 november 1996).
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volgen. Voor wat betreft de samenwerkingsprogramma’s in het kader van Titel VI
van het VEU (Justitie en Binnenlandse Zaken) wil de Commissie de huidige
rechtsgrond van deze programma’s wijzigen om volledige deelname door de
kandidaat-landen mogelijk te maken.

Het voor meerdere landen bestemde drugsprogramma van PHARE

Het voor meerdere landen bestemde drugsprogramma is het belangrijkste door
PHARE ondersteunde programma voor de ontwikkeling van de institutionele
capaciteit van de tien kandidaat-landen in Midden- en Oost-Europa om een
multidisciplinair en gecoördineerd drugsbeleid op te zetten dat aansluit bij de
drugsstrategie van de EU. Het programma voorziet tevens in de opneming van de
volgende niet-kandidaat-landen: Albanië, Bosnië-Herzegovina en de Voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië.

Dit programma heeft drie prioritaire doelstellingen: (1) informatie en voorlichting
over drugs, (2) terugdringing van het drugsaanbod, en (3) terugdringing van de
vraag naar drugs. Hierbij ligt de nadruk op de ontwikkeling van het vermogen om
geïntegreerde preventieprogramma’s op te zetten, waarbij een actieve rol
weggelegd moet zijn voor de burger. Omdat de steun uit PHARE nu tevens geldt
voor de terreinen justitie en binnenlandse zaken, wordt ook het accent gelegd op
de handhaving van de drugswetgeving.

Teneinde de omzetting van het acquis communautaire op drugsgebied te
vergemakkelijken richt het programma zich op ondersteuning van de opbouw van
een institutioneel kader dat moet zorgen voor de vereiste wetgeving en normen en
voor de versterking van de slagkracht van alle instanties die zich met
drugsbestrijding bezighouden.

D. Het nieuwe wettelijke kader van het Verdrag van Amsterdam

In aansluiting op het Verdrag van Maastricht, dat de communautaire werkingssfeer
voor acties op het gebied van de drugsbestrijding en voor samenwerking tussen de EU-
lidstaten vergrootte, zal de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam een
nieuwe stap voorwaarts vormen in de strijd tegen drugs, doordat op het gebied van de
volksgezondheid de mogelijkheid gecreëerd wordt preventieve maatregelen te
introduceren (artikel 152) op het gebied van de wetshandhaving, door intensievere
samenwerking bij de strijd tegen de illegale handel in drugs (Titel VI) en op het gebied
van de internationale samenwerking.

(i) Drugs, een prioriteit op het gebied van de volksgezondheid (Titel XIII, artikel 152,
van het EG-Verdrag)

Volgens artikel 152, lid 1, eerste alinea, van het EG-Verdrag moet bij de bepaling en
uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Gemeenschap een hoog niveau van
bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd worden. Dit impliceert het
mainstreamen van prioriteiten op het gebied van de volksgezondheid in elk
communautair optreden en elk communautair beleid, zoals de programma’s voor
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jongeren, de onderzoeksprogramma’s en de programma’s en activiteiten op het sociale
vlak.

Artikel 152, lid 1, tweede alinea 2, bepaalt dat het optreden van de Gemeenschap, dat
een aanvulling vormt op het nationale beleid, gericht is op verbetering van de
volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens en het wegnemen
van bronnen van gevaar voor de menselijke gezondheid. Dit optreden omvat de
bestrijding van grote bedreigingen van de gezondheid, door het bevorderen van
onderzoek naar de oorzaken, de overdracht en de preventie daarvan, alsmede door
het bevorderen van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsonderwijs. Het verdrag
noemt drugs niet langer een belangrijke plaag, maar drugs blijven wel een prioritair
onderwerp voor wat communautaire acties op het gebied van de volksgezondheid
betreft. In artikel 152, lid 1, derde alinea, staat zelfs dat de Gemeenschap het optreden
van de lidstaten ter vermindering van de schade aan de gezondheid door
drugsgebruik, met inbegrip van voorlichting en preventie, aanvult. Het terugdringen
van schade aan de gezondheid door drugsgebruik is naast de traditionele
samenwerking op het gebied van preventie een nieuw gebied waarop samenwerking zal
plaatsvinden.

Artikel 152, lid 3, bepaalt dat de Gemeenschap en de lidstaten de samenwerking met
derde landen en met de inzake volksgezondheid bevoegde internationale organisaties
zullen bevorderen. Artikel 152, lid 4, geeft aan dat de Raad op basis van artikel 251
van het EG-Verdrag (medebeslissingsprocedure) bevoegd is tot aanneming van
stimuleringsmaatregelen die gericht zijn op de bescherming en de verbetering van de
menselijke gezondheid, met uitsluiting van harmonisatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten.

De mogelijkheden die de nieuwe bepalingen van artikel 152 bieden, zullen volledig
benut moeten worden om de samenwerking op het gebied vraagbeperking te
verbeteren en waar mogelijk een onderlinge aanpassing van praktijken op het gebied
van o.a. evaluatiemethoden en –procedures te realiseren. De uitwisseling van
informatie over “beste praktijken” met betrekking tot de preventie van drugsgebruik en
andere zaken zoals alternatieven voor straffen moet bevorderd worden. Op EU-niveau
zullen de huidige resultaten van het programma inzake drugsverslaving beschouwd
moeten worden als basis voor het dichter bij elkaar brengen van de preventie- en de
beperkingspraktijken.

(ii) Drugs, een prioriteit voor samenwerking op het gebied van justitie en
binnenlandse zaken (titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie - VEU)

Het nieuwe juridische kader brengt de samenwerking tussen de EU-lidstaten bij de
strijd tegen de illegale drugshandel in een nieuw institutioneel kader, waardoor een
verdragsverplichting ontstaat tot samenwerking op basis van een dialoog en het op één
lijn brengen van de verschillende benaderingswijzen die door de lidstaten gehanteerd
worden.

De belangrijkste wijziging in het Verdrag van Amsterdam is de doelstelling in
artikel 29 (ex K.1) betreffende politiële en justitiële samenwerking om de burgers een
hoog niveau van zekerheid te verschaffen in een “ruimte van vrijheid, veiligheid en
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rechtvaardigheid”. Deze doelstelling moet gerealiseerd worden door misdaad “al dan
niet georganiseerd, met name …  illegale drugshandel” op het juiste niveau te
voorkomen en te bestrijden. Voor de strijd tegen de illegale drugshandel worden drie
methoden overwogen:

- nauwere samenwerking tussen politiediensten, douaneautoriteiten en andere
bevoegde autoriteiten, zowel rechtstreeks als via Europol;
- nauwere samenwerking tussen justitiële en andere bevoegde autoriteiten van de
lidstaten;
- waar nodig, onderlinge aanpassing van de bepalingen betreffende strafrechtszaken in
de lidstaten.

Krachtens artikel 34 (ex K.6) heeft de Commissie nu samen met de lidstaten het
initiatiefrecht op alle gebieden die in titel VI genoemd worden. De besluiten die de
Raad goedgekeurd heeft, zullen als voorheen gebaseerd zijn op de unanimiteitsregel.
Naast gemeenschappelijke standpunten en overeenkomsten zijn twee nieuwe
instrumenten geïntroduceerd:

- de kaderbesluiten (verbindend voor de lidstaten, doch aan de nationale instanties
wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen om het resultaat te
bereiken) voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen;
- de besluiten (verbindend maar zonder rechtstreekse juridische werking) voor elk
ander doel dat met de doelstellingen van titel VI verenigbaar is, met uitsluiting van elke
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de
lidstaten.

Verder stelt het Verdrag een aantal doelstellingen vast voor de politiële en justitiële
samenwerking, die nader onderzocht moeten worden met het oog op de intensivering
van de drugsbestrijding.

Binnen dit kader, en met steun van zowel Europol, dat een bijzondere rol speelt binnen
het Amsterdams systeem van ondersteuning en coördinatie bij de tenuitvoerlegging van
de samenwerking van wetshandhavende diensten (art. 30, lid 2), als het EWDD, zal de
Raad, krachtens het Verdrag van Amsterdam, maatregelen moeten nemen en de
samenwerking moeten bevorderen met het doel bij te dragen tot het verwezenlijken
van de doelstellingen van de Unie (art. 34) door met eenparigheid van stemmen te
besluiten. Een en ander naar aanleiding van een initiatief van een lidstaat of de
Commissie.

Artikel 31, sub e, voorziet in de goedkeuring van maatregelen die
minimumvoorschriften vaststellen met betrekking tot de bestanddelen van strafbare
handelingen en met betrekking tot straffen op het gebied van georganiseerde
criminaliteit, terrorisme en illegale drugshandel. Krachtens een verklaring over dit
artikel zou een lidstaat waarvan het juridisch systeem geen minimumstraffen kent, niet
gedwongen worden die in te voeren.

De rol van het Hof van Justitie wordt bekrachtigd door artikel 35 (ex K.7), omdat het
Hof bevoegd zal zijn bij wijze van prejudiciële beslissingen uitspraken te doen ten
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aanzien van de geldigheid en de uitlegging van besluiten die genomen zijn op grond
van titel VI. Een en ander is echter afhankelijk van de bevoegdheidsverklaring door de
lidstaten (lid 2). Daarnaast heeft het Hof niet de bevoegdheid de geldigheid of de
evenredigheid na te gaan van operaties van de politie of andere instanties die belast zijn
met de wetshandhaving. De rol van het EP wordt bekrachtigd door artikel 39
(ex K.11), aangezien de Raad het EP om zijn standpunt moet vragen alvorens
kaderbesluiten, besluiten en overeenkomsten te kunnen aannemen c.q. vaststellen, in
plaats van het EP alleen maar te raadplegen over de hoofdactiviteiten krachtens
titel VI.

Het realiseren van nauwere samenwerking tussen de lidstaten is mogelijk op grond van
artikel 40 van titel VI, zolang de voorgestelde samenwerking (a) de bevoegdheden van
de Europese Gemeenschap en de in titel VI vastgelegde doelstellingen respecteert en
(b) ten doel heeft de Unie in staat te stellen zich sneller te ontwikkelen tot een ruimte
van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Onder deze voorwaarden kan de Raad op
verzoek van de betrokken lidstaten bij gekwalificeerde meerderheid en nadat hij de
Commissie om haar standpunt heeft gevraagd, nauwere samenwerkingsverbanden
toestaan. Wanneer een lidstaat echter verklaart dat hij om gewichtige redenen van
nationaal beleid van plan is zich te verzetten tegen het verlenen van toestemming bij
gekwalificeerde meerderheid, zal er geen stemming plaatsvinden.

Het integreren van het acquis van het Schengen-akkoord in het kader van de Europese
Unie zal geregeld worden door een protocol bij het Verdrag. Dit is een fundamentele
verandering van de werkingssfeer van deze samenwerking. Door de nieuwe
operationele bevoegdheden die aan Europol verleend zijn (artikel 30, lid 2), wordt de
samenwerking concreter en krijgen de activiteiten die ondernomen worden om illegale
drugs te bestrijden, een nieuwe impuls.

(iii) Drugs, een prioriteit voor internationale samenwerking

Het Verdrag van Amsterdam levert geen nieuwe instrumenten naast die van het vorige
verdrag, te weten gemeenschappelijke standpunten en optredens als genoemd in
respectievelijk artikel 14 en 15 van het Verdrag betreffende de Europese Unie
(voorheen artikel J.4 en artikel J.5). Door het ontwikkelen van twee brede categorieën
van optredens heeft de EU erkend dat het onderwerp drugs een belangrijk thema is in
het buitenlands beleid. Bij deze categorieën gaat het om: (i) multilaterale actie door
actieve steun voor globale beleidsvorming, versterking van strategiebepaling door VN-
instituten en effectief functioneren van niet-officiële instellingen, (ii) bilaterale en
regionale acties, voornamelijk door drie typen instrumenten voor samenwerking met
derde landen in het kader van drugsbepalingen die opgenomen zijn in EU-
overeenkomsten met derde landen: politieke dialoog, handelsbeleid en financieel-
technische ondersteuning.

E. Voornaamste doelstellingen

 De vijf algemene doelstellingen van het actieplan van de EU voor de periode
2000-2004, die het subsidiariteitsbeginsel onverlet laten, zijn:
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• Drugsbestrijding moet een hoge mate van prioriteit behouden in het interne en
externe optreden van de EU;

• De geïntegreerde en evenwichtige drugsbestrijdingsaanpak van de EU, waarbij de
terugdringing van de vraag en die van het aanbod worden gezien als elkaar
versterkende factoren, moet worden voortgezet;

• Er moeten objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens over de
drugsproblematiek in de EU worden verzameld, geanalyseerd en verspreid met
behulp van het EWDD en Europol;

• De internationale samenwerking en de integratie van de drugsbestrijding in de
ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s van de EU moeten worden bevorderd,
terwijl ook ondersteuning moet worden geboden aan de inspanningen van de
Verenigde Naties in het algemeen en het UNDCP (internationaal
drugsbestrijdingsprogramma van de VN) in het bijzonder om de internationale
samenwerking te ontwikkelen op basis van de door SAVVN vastgestelde principes;

• Benadrukt moet worden dat, hoewel niet onmiddellijk om nieuwe middelen wordt
gevraagd, de strategie en maatregelen van dit actieplan slechts met succes zullen
kunnen worden uitgevoerd als de middelen toereikend zijn.

 
 De belangrijkste kenmerken van dit plan zijn:
 
• Het benadrukt nog eens dat de opgedane ervaringen moeten worden geëvalueerd

en dat moet worden nagegaan wat de beste praktijken zijn met het oog op de
samenhang en continuïteit van het optreden van de Gemeenschap ter bestrijding
van het drugsprobleem, waarmee het aansluit op het vorige actieplan;

• Het geeft aan welke nieuwe uitdagingen en strategieën moeten worden
aangenomen en ingevoerd, zowel op EU- als internationaal niveau;

• Het bevestigt nog eens dat de EU de drugsbestrijdingsverdragen van de VN
onderschrijft, overeenkomstig de resolutie van het EP van oktober 19987.

 
F. Specifieke doelstellingen

 De specifieke doelstellingen van het actieplan op de vijf actieterreinen zijn:
 
1. Informatie

 De globale drugsbestrijdingsstrategie van de EU moet steunen op een regelmatige
beoordeling van de aard en omvang van het drugsgebruik onder de bevolking en de
gevolgen daarvan, alsmede op onderzoeksgegevens en ervaringen met eerdere
programma’s.
 
 Aangezien het de taak is van het Europees waarnemingscentrum voor drugs en
drugsverslaving (EWDD) om bestaande gegevens over de drugsproblematiek te
verzamelen, te analyseren en te vergelijken, is het van essentieel belang dat het
centrum kan beschikken over de best mogelijke informatie. Een belangrijke deeltaak
van het EWDD is het verbeteren van de vergelijkbaarheid van gegevens. De
nationale centra van REITOX (Europees netwerk voor informatie over drugs en
drugsbestrijding) moeten hierbij een centrale rol spelen. De voornaamste

                                               
7 Rapport van mw. d’Ancona. Doc. A4-0211/98.
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epidemiologische indicatoren betreffende de omvang en de gevolgen voor de
gezondheid  van drugsgebruik8 moeten verder worden geharmoniseerd. Dit is een
grote uitdaging, aangezien de manier waarop indicatorgegevens worden verzameld
nogal uiteenloopt in de lidstaten. Door politieke en institutionele ondersteuning
moeten de nationale instanties laten zien dat zij ten volle bereid zijn deze uitdaging
aan te nemen, iets wat niet zonder slag of stoot zal gaan. De verbetering van de
vergelijkbaarheid van statistische gegevens moet gepaard gaan met maatregelen die
de kwaliteit waarborgen (onder meer door het volgen van opleidingen) en
bewerkstelligen dat de gegevens zowel op nationaal als lokaal niveau kunnen
worden geïnterpreteerd en begrepen.
 
 In nauwe samenwerking met het REITOX-netwerk van nationale centra zal het
EWDD zijn activiteiten voortzetten en in het bijzonder richten op:
 

- regelmatige verzameling, analyse en verspreiding op Europees niveau van
gegevens over drugs, drugsverslaving en de gevolgen daarvan;

- verbetering van gegevensvergelijkingsmethoden;
- invoering van gemeenschappelijke indicatoren;
- systematische en wetenschappelijke evaluatie van activiteiten op het gebied van

vraagreductie, onder meer ten aanzien van de kosteneffectiviteit daarvan;
- samenwerking met Europese en internationale instellingen en organisaties en

met derde landen.

In 2004 zal het EWDD alle terreinen bestrijken die zijn genoemd in de verordening tot
oprichting van het waarnemingscentrum:

- (terugdringing van de) vraag naar drugs;
- nationale en communautaire strategieën en beleidsmaatregelen;
- internationale samenwerking en het geopolitieke karakter van het aanbod (met

speciale aandacht voor samenwerkingsprogramma’s en informatie over
doorvoer- en producerende landen);

- strijd tegen en controle op de handel in verdovende middelen, psychotrope
stoffen en uitgangsstoffen, als bepaald in de desbetreffende bestaande of
toekomstige internationale verdragen en communautaire wetgeving; en

- implicaties van de drugsproblematiek voor producerende, consumerende en
doorvoerlanden, waaronder het witwassen van drugsgeld, als bepaald in de
desbetreffende bestaande of toekomstige communautaire wetgeving.

In het kader van het Statistisch Programma 1998-2002 zullen Eurostat (het Bureau
voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen) en het EWDD nauw
samenwerken bij de ontwikkeling van definities en methoden die zijn gericht op het
verschaffen van vergelijkbare statistische gegevens op communautair niveau. Het
EWDD werkt al samen met Eurostat bij de verzameling van gegevens over
drugsgerelateerde sterfte en gegevens uit gezondheidsonderzoeken.
                                               
8 De vijf voornaamste indicatoren zijn: de behandelingsvraag van drugsgebruikers; drugsgerelateerde
sterfte en doodsoorzaken bij drugsgebruikers; de incidentie van met drugsgebruik verband houdende
infectieziekten (HIV, hepatitis B en C); de vergelijkbaarheid van onderzoeken naar drugsgebruik,
gedrag en attitudes bij de bevolking in het algemeen; en de vergelijkbaarheid van schattingen van de
mate waarin problematisch drugsgebruik voorkomt.



15

2. Actie gericht op terugdringing van de vraag

 Instrumenten ter bestrijding van sociale uitsluiting en activiteiten op het gebied van
gezondheid, educatie, onderzoek en opleiding moeten de hoogste prioriteit krijgen. De
uitwisseling van ervaringen en beste praktijken op het gebied van vraagreductie en
stimulering van netwerken op stedelijk niveau en van beroepsgroepen in de sector
moeten worden ondersteund. Ook moeten er passende middelen beschikbaar worden
gesteld voor dit soort activiteiten.
 
 Uitgaande van vergelijkbare methoden van onderzoek en gegevensverzameling op
communautair niveau zijn voor de EU twee hoofddoelstellingen vastgesteld, die vóór
2004 moeten worden geëvalueerd:
 (i) in vijf jaar tijd het gebruik van illegale drugs door jongeren tot 18 jaar sterk
terugdringen;
 (ii) in vijf jaar tijd het aantal drugsgerelateerde sterfgevallen sterk verlagen.
 
2.1  Volksgezondheid

De grootste problemen op dit gebied zijn:

• De groeiende vraag naar drugs, met name onder jongeren;
• Het toenemende orale gebruik van illegale drugs, zoals ecstasy, nieuwe

synthetische drugs en de toename van het roken van heroïne;
• Het groeiende probleem van het misbruik van amfetamine in het bijzonder;
• Het veelvuldig onderschatten van de desbetreffende gezondheidsrisico’s;
• Het veelvuldig voorkomen van hepatitis C, HIV/aids en andere ernstige ziekten bij

drugsspuiters;
• Het hoge drugsgerelateerde sterftecijfer in een groot aantal lidstaten.

De belangrijkste uitdagingen op dit terrein zijn:

• Nagaan hoe de toename van het gebruik het beste kan worden tegengegaan, en de
positieve invloed en ondersteuning van mensen die in dezelfde situatie zitten
zoveel mogelijk  aanwenden voor doelgroepgerichte preventie;

• Een brede preventieve aanpak op scholen waarbij de hele schoolgemeenschap is
betrokken en die onder meer moet bestaan uit speciale cursussen voor docenten
aan de hand waarvan zij problemen van jongeren in een vroegtijdig stadium
kunnen onderkennen;

• Sterker dan tot nu toe de nadruk leggen op instrumenten ter bestrijding van sociale
uitsluiting om drugsmisbruik te voorkomen en de helpende hand te reiken bij de
herintegratie van ex-drugsgebruikers;

• De gezondheids- en sociale aspecten van de mobiliteit van risicogroepen binnen en
naar de EU-lidstaten en van migranten en ontheemden, en de met het
drugstoerisme samenhangende problematiek;

• De verbetering van de kwaliteit van alternatieve behandelingsprogramma’s op
basis van oraal gebruik van methadon en verder onderzoek naar minder
verslavende alternatieven;
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• Het vinden van de juiste balans tussen zaken als handhaving van de regelgeving, de
behandelingsbehoeften van drugsgebruikers en het op uitgebreidere schaal
toepassen van detentievervangende maatregelen.

 
 Bij toekomstige beleidskeuzes op volksgezondheidsgebied moeten de volgende zaken
als uitgangspunt dienen:
 
 (i) de eisen die de volksgezondheid stelt: deze moeten primair staan bij welk optreden
ook, en specifieke instrumenten op volksgezondheidsterrein moeten worden aangevuld
door andere relevante communautaire beleidsmaatregelen en activiteiten. Die
instrumenten moeten voldoende financiële ondersteuning krijgen;
 
 (ii) de tot nu toe opgedane ervaringen bij de uitvoering van het communautair
actieprogramma inzake preventie van drugsverslaving en andere relevante
volksgezondheidsprogramma’s (aidspreventie en gezondheidsbevordering);
 
 (iii) aansluiting bij het binnenkort te verschijnen volksgezondheidsbeleidsplan met zijn
drie actiepunten: verbetering van de voorlichting ter bevordering van de
volksgezondheid; snel reageren op bedreigingen van de volksgezondheid; het
beïnvloeden van de volksgezondheid door gezondheidsbevordering en ziektepreventie9;
 
 (iv) de door SAVVN in juni 1998 aangenomen richtsnoeren voor de terugdringing van
de vraag naar drugs, waarbij is voorzien in het opzetten van een brede
vraagreductiestrategie en een sterk accent wordt gelegd op de terugdringing van de
vraag als onderdeel van een geïntegreerde aanpak van het drugsprobleem.
 
 Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van het drugspreventieprogramma voor
1996-2000 kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan voor het toekomstige
drugspreventieoptreden:
 
• Overwogen moet worden of er nadere studies en proefprojecten uitgevoerd moeten

worden met betrekking tot: (i) vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingen in
het drugsgebruik, of het nu gaat om reeds bekende of nieuwe stoffen, en (ii)
evaluatie van het effect van preventieacties: worden de doelstellingen gehaald? Wat
is het effect op individuen/groepen/in de Gemeenschap ?

• Projecten en activiteiten van de betrokken internationale instanties moeten beter bij
elkaar aansluiten. De internationale samenwerking tussen nationale
overheidsinstanties moet worden gestimuleerd om tot een betere uitwisseling van
ervaringen te komen.

• Er moet een meer proactieve aanpak worden gehanteerd voor de preventie en
terugdringing van met drugs samenhangende gezondheidsrisico’s, die gebaseerd
zou moeten zijn op een brede strategie om middelen kosteneffectief te besteden.

• Er moeten nadere studies worden verricht naar doelgroepen in het kader van de
preventie en terugdringing van met drugs samenhangende risico’s, waarbij de

                                               
9 COM (98)239 def. van 15.04.98.
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geografische spreiding en de sociale en culturele verscheidenheid van de lidstaten
als uitgangspunt dienen. Dergelijke studies moeten volledig zijn ingebed in een
brede context, zodat alle of in ieder geval de meeste lidstaten met elkaar kunnen
worden vergeleken.

• Er moeten preventieprojecten worden opgezet op het gebied van voorlichting aan
en educatieve hulpmiddelen voor doelgroepen, waarbij de door het EWDD
opgestelde evaluatierichtsnoeren voor preventieprojecten als uitgangspunt moeten
gelden. Ook de resultaten van die projecten moeten volgens die richtsnoeren
worden gepresenteerd.

• De financiële ondersteuning van netwerken voor uitwisseling van ervaringen met
plaatselijke preventie moet worden voortgezet. Zonder afbreuk te doen aan de
eisen die door het regeringsbeleid worden gesteld, zijn deze netwerken erop gericht
steden in de lidstaten samen een lokaal drugsbeleid te laten ontwikkelen. Het doel
is te streven naar samenwerking tussen de bestaande vergelijkbare netwerken,
waarbij zij elkaar wellicht ook nog op nieuwe punten kunnen aanvullen.

• Er moeten opleidingsprogramma’s worden opgezet voor de preventie van
drugsverslaving met als doel de sterkere ontwikkeling van: (i) innovatieve
opleidingsstrategieën waarmee nieuwe problemen beter te lijf kunnen worden
gegaan en (ii) integratiemechanismen die ervoor zorgen dat bij opleidingen een
belangrijke plaats wordt ingeruimd voor de samenleving.

Een zo breed mogelijke aanpak wordt nog steeds beschouwd als het beste middel om
toekomstige problemen het hoofd te bieden. Een dergelijke aanpak moet alle
drugspreventieterreinen bestrijken, van de ontmoediging van het eerste gebruik tot het
zover mogelijk terugdringen van de schadelijke gezondheids- en sociale gevolgen van
drugsmisbruik. Preventieprogramma’s waarbij een rol voor de samenleving is
weggelegd en educatieve projecten voor mensen die in dezelfde situatie zitten moeten
op ruimere schaal worden geïmplementeerd in de lidstaten.

Bij een brede aanpak moeten alle soorten ge- en misbruikte drugs aan bod komen,
illegaal of niet. De risico’s voor de gezondheid zijn niet beperkt tot verboden drugs.
Voor een groot deel van de nieuwe synthetische drugs zijn nog geen regels opgesteld
in de lidstaten. Dit zijn stoffen die vergelijkbaar zijn met gereguleerde en verboden
stoffen en die in aanleg min of meer dezelfde gezondheidsrisico’s inhouden.

Er moet meer aandacht worden besteed aan het verband tussen vroeg met roken en
drinken beginnen en het eerste gebruik van illegale drugs. Tabak en alcohol zijn zonder
enige twijfel drugs die de gezondheid ernstige schade toebrengen. Op tabak en alcohol
gerichte preventiestrategieën zouden ook een rol kunnen spelen bij de preventie van
het eerste gebruik van illegale drugs.

Eén belangrijk aspect verdient nog bijzondere aandacht bij de ondersteuning van
drugsgebruikers die in ieder geval voor een deel van de drugs afwillen. Er moet werk
worden gemaakt van het terugdringen van de schadelijke gezondheids- en sociale
gevolgen van drugsmisbruik. Voor de vermindering van de vraag is verder ook een
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breed en kwalitatief hoogstaand, intra- en extramuraal behandelingsaanbod van belang.
Laagdrempelige diensten moeten verder worden ontwikkeld en de gezondheidszorg in
penitentiaire inrichtingen moet worden verbeterd.

Gezien het feit dat het illegale gebruik van drugs over de hele lijn nog steeds toeneemt
ondanks alle pogingen om deze ontwikkeling te keren, moeten de lidstaten meer
aandacht schenken aan het opstellen van concrete normen voor kwantiteit en kwaliteit
van preventieprogramma’s, voor de betere toegankelijkheid van behandelingen op alle
niveaus en voor maatregelen die terugval moeten voorkomen.

2.2 Educatie en bewustmaking door voorlichtingscampagnes
 
 Doel is te zorgen voor educatie en bewustmaking, die een belangrijke rol kunnen
spelen bij drugsverslavingspreventie en risicoverlaging. Deze activiteiten moeten (i) de
kennis over drugsverslaving verbeteren aan de hand van educatief materiaal en
methodieken, en (ii) de betrokkenen in staat stellen een verantwoordelijke houding aan
te nemen ten opzichte van drugs.
 
 Jongeren en hun ouders bewust maken van de aard en gevaren van drugsmisbruik is
essentieel bij de aanpak van het probleem. Kinderen moeten al op de basisschool
bewust worden gemaakt van drugs. Ook is het van belang dat ouders en docenten de
gelegenheid krijgen meer over drugs aan de weet te komen, zodat ze mensen met een
mogelijk drugsprobleem kunnen herkennen en helpen.
 
 Schoolprogramma’s spelen een primaire rol bij de preventie. Er zijn
onderwijsprogramma’s op nationaal en Europees niveau geïnitieerd om een dam op te
werpen tegen drugsmisbruik via de ontwikkeling van persoonlijke en sociale
vaardigheden bij het omgaan met conflictsituaties en druk door mensen die in dezelfde
situatie zitten, en door stimulering van een kritische houding en
besluitvormingsvaardigheden. Een dergelijke aanpak is ook succesvol gebleken als
middel om primaire preventie te integreren in vrijetijdsactiviteiten.
 
 Er is op uitgebreide schaal gebruik gemaakt van massamediacampagnes om het publiek
bewuster te maken van de drugsproblematiek. Als de boodschappen in die campagnes
effect willen sorteren moeten ze doelgericht, informatief en realistisch zijn. Het is van
het grootste belang dat dergelijke voorlichtingscampagnes ondersteuning bieden aan
lokale acties op educatief terrein voor jongeren en belangrijke personen in hun
omgeving. De in 1998 gehouden Europese drugspreventieweek is een goed voorbeeld
van samenspel met een Europese campagne om het thema van die week voor het
voetlicht te brengen en meer ruchtbaarheid te geven aan lokale evenementen.
 
 De hoofdprioriteiten op het gebied van educatie en bewustmaking in Europa zijn:
 
- Op scholen moet een brede preventieve aanpak worden gevolgd in samenwerking
met de gehele schoolgemeenschap, die onder meer moet bestaan uit speciale cursussen
voor docenten waarin zij leren problemen van jongeren vroegtijdig te onderkennen.
Ook de gezinnen moeten bij deze brede aanpak worden betrokken.
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- Er moeten cursussen op drugsgebied worden opgenomen in het postacademisch
onderwijs voor mensen die gaan werken in de gezondheids-, sociale en
wetshandhavende sector; ook zal moeten worden gewerkt aan verbetering van die
cursussen.

- Ontwikkeling van flexibele educatieve instrumenten en methoden ter ondersteuning
van de implementatie en evaluatie van preventieprogramma’s. De kennis en ervaring
van het EWDD op dit terrein moeten optimaal worden benut.

- Doeltreffende toepassing van nieuwe media, met name Internet, bij het opzetten,
implementeren en evalueren van educatieve preventieprogramma’s.

- Er bestaat brede consensus over het feit dat groepen van mensen die in soortgelijke
situaties verkeren, van grote invloed zijn. Vaak wordt voor het eerst geëxperimenteerd
met drugs omdat een bekende iemand drugs aanbiedt. De rol van leeftijdgenoten en
dergelijke kan echter ook een preventieve zijn. De jongeren zelf moeten van het begin
af aan betrokken worden bij het opzetten van preventieprogramma’s. Het is raadzaam
ex-drugsgebruikers te betrekken bij op drugsgebruikers gerichte programma’s.

- Sportbeoefening en andere hobby’s moeten worden gestimuleerd. Het is vooral van
belang dat scholen samen met NGO’s, jongerenverenigingen e.d. na school activiteiten
organiseren waarop toezicht wordt uitgeoefend en die een aanlokkelijk alternatief zijn
voor jongeren.
 
 2.3 Onderzoek
 
 Doel op EU-niveau is het stimuleren van onderzoek ter preventie en bestrijding van
gezondheidsproblemen die verband houden met drugs, waarbij het hele scala van
mogelijkheden dat wordt geboden door het vijfde kaderprogramma voor onderzoek,
technologische ontwikkeling en demonstratie, moet worden benut. Gelet op de
beperkte omvang van het budget van het vijfde kaderprogramma in verhouding tot de
totale overheidsuitgaven voor onderzoek in de EU, moet bij de verwezenlijking van de
doelstellingen van dit actieplan de gepaste aandacht worden besteed aan andere ter
zake doende initiatieven, vooral die welke op nationaal niveau of in andere Europese
fora worden ondernomen.
 
In het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het
gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (1998-2002)10

wordt bijzondere prioriteit toegekend aan onderzoeksactiviteiten op het gebied van
drugsbestrijding ter voorkoming en – waar van toepassing – bestrijding van met
drugsgebruik verband houdende gezondheidsproblemen door (i) vast te stellen welke
psychologische en sociaal-economische factoren een rol spelen bij drugsgebruik en -
misbruik, (ii) meer inzicht te krijgen in de gezondheids- en sociale gevolgen van
drugsmisbruik op de lange termijn, en (iii) doeltreffender behandelingsstrategieën uit te
werken.

                                               
10 Beschikking 182/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22.12.98, PB L 26 van
1.02.99.
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In het werkprogramma van het thema “Kwaliteit van het bestaan en beheer van de
biologische hulpbronnen” onder de actielijn “Volksgezondheids- en
gezondheidszorgonderzoek” worden de volgende onderzoeksprioriteiten genoemd:

- biomedische benadering van de terugdringing van de vraag naar drugs en van de
behandeling, onder meer door middel van onderzoek naar herintegratie en niet-
gestructureerde biomedische ondersteuning (morbiditeits-/mortaliteitsstudies,
behandelingsresultaten, co-morbiditeit, gedrag en ziekte, polydrugsgebruik,
risicogroepen);

- gezondheids- en sociaal-economische aspecten van drugsgebruik en drugsverslaving
(jongeren en andere groepen die kwetsbaar zijn of verhoogd risico lopen, patronen in
het drugsgebruik, maatschappelijke effecten, economische kosten van drugsgebruik en
verslaving, onderzoek naar diensten die drugsspecifieke gezondheidszorg verlenen,
preventie, bepalende omgevingsfactoren en beleving door het publiek);

- daadwerkelijke opsporing, descriptie en biologische monitoring van drugs,
uitgangsstoffen en oplosmiddelen.
 
 In het kader van de actielijn “Neurologie” wordt – eveneens binnen het raamwerk van
het thema “Kwaliteit van het bestaan en beheer van de biologische hulpbronnen” –
vooral getracht inzicht te krijgen in belonings- en bestraffingsmechanismen en de
invloed daarvan op leerprocessen en drugsverslaving.
 
 Binnen het thema “Concurrerende en duurzame groei” zal aandacht worden
geschonken aan metingen, tests en fraudebestrijdingsmethoden. Via deze activiteit
zouden illegaal gebruikte stoffen of bestanddelen, verboden drugs in de sport, de
handel in illegale drugs en de illegale handel (in dieren) opgespoord moeten kunnen
worden.
 
 In algemene zin  zal aandacht worden besteed aan de sociaal-economische gevolgen
van de drugsproblematiek. Hiertoe zal nauw worden samengewerkt met het EWDD,
dat proefstudies opzet op dit terrein. Binnen deze context werd een door het EWDD
gecoördineerd project gekozen bij de derde oproep tot het indienen van voorstellen in
het kader van het Programma voor gericht sociaal-economisch onderzoek. De naam
van het project is “Europees netwerk voor de ontwikkeling van  beleidsmodellen en
sociaal-economische analyses op het gebied van drugsgebruik, gevolgen en
interventies”.
 
 2.4 Andere belangrijke kwesties op drugsgebied
 
 -Drugs en rijvaardigheid
 
 De doelstellingen voor de EU zijn:
 
 - evaluatie van de stand van zaken voor wat betreft drugs en rijvaardigheid;
 - analyse van de mate waarin illegale drugs oorzaak zijn van verkeersongevallen, op
basis van de beschikbare gegevens;
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 - aanbevelingen doen voor betrouwbaarder methoden voor de verzameling van
dergelijke gegevens;
 - evaluatie en ondersteuning van de ontwikkelingen op het gebied van methoden voor
het testen langs de weg en van verdere laboratoriumanalyse, en de beperkingen
daarvan;
 - evaluatie en verdere ontwikkeling van experimenteel controleonderzoek naar
vermindering van de rijvaardigheid en farmacokinetiek;
 - evaluatie en vergelijking van de maatregelen die zijn genomen op het vlak van
herintegratie.
 
 Dat alcohol de rijvaardigheid beïnvloedt en een belangrijke oorzaak is van
verkeersongevallen, staat vast; veel minder duidelijk ligt dit bij andere drugs. De
wetenschappelijke basis voor specifieke maatregelen is nog steeds te smal. Dit
vraagstuk, dat niet aan de orde komt in het drugsbestrijdingsactieplan voor de periode
1995-1999, werd wel behandeld in het in 199311 door de Commissie aangenomen
eerste actieprogramma inzake verkeersveiligheid, naar aanleiding waarvan begin 1994
een werkgroep inzake alcohol, drugs, geneesmiddelen en rijvaardigheid werd ingesteld
in het kader van de activiteiten van de groep op hoog niveau inzake verkeersveiligheid.
 
 De werkgroep heeft een rapport uitgebracht met een eerste reeks aanbevelingen,
bijvoorbeeld dat allereerst aan de hand van epidemiologisch onderzoek moet worden
vastgesteld wat de ware aard van het probleem is. De aanbevelingen hadden betrekking
op (i) de wijze waarop de mate van het gebruik van illegale drugs door bestuurders van
motorvoertuigen, alsmede de relatieve risico’s voor gebruikers van verschillende drugs
(afzonderlijk én in combinatie gebruikt) om bij verkeersongevallen betrokken te raken,
bepaald kunnen worden, (ii) het gecombineerde gebruik van illegale drugs en alcohol
en (iii) wetgeving inzake controle op de aanwezigheid van illegale drugs in het lichaam
van bestuurders.
 
 Enige tijd geleden is de werkgroep uit 1994 nieuw leven ingeblazen. Het onderwerp is
ook opgenomen in het in april 199712 door de Commissie aangenomen tweede
actieprogramma inzake verkeersveiligheid voor de periode 1997-2001, waarin
bijzondere nadruk wordt gelegd op het opzetten van wegcontroles. Momenteel vindt er
goede afstemming plaats met het EWDD en de Pompidou-groep van de Raad van
Europa. Binnen het raamwerk van het vijfde kaderprogramma voor onderzoek en
technologische ontwikkeling zal het onderzoek naar vraagstukken op het gebied van
rijden onder invloed van illegale drugs en voorgeschreven medicijnen worden
voortgezet.
 
 - Dopinggebruik in de sport

De Gemeenschap heeft zich de volgende doelen gesteld voor de komende vijf jaar: (i)
verbetering van de voorlichting over doping en de gevolgen daarvan voor het publiek
in het algemeen; (ii) artsen sterker dan nu het geval is bewust maken van het probleem;
(iii) totstandbrenging en verbetering van coördinatie op regelgevend vlak; (iv) het

                                               
 11 COM (93)246 def. van 9.06.93.
 12 COM (97)131 def. van 9.04.97.
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opstellen van heldere definities, lijsten met verboden stoffen en normen voor
dopingtests; en (v) een betere bescherming van de gezondheid van jonge sporters.

Het gebruik van doping in de sport is de laatste jaren zo sterk toegenomen dat de
Europese Raad van Wenen zijn bezorgdheid heeft uitgesproken over de ernst van het
probleem, dat een bedreiging vormt voor de normen en waarden binnen de sport en
voor de volksgezondheid. De beroepssport wordt geconfronteerd met steeds
geavanceerdere vormen van doping. Veel gewone burgers die aan sport doen om de
kwaliteit van het bestaan te verbeteren, kunnen via die sport aan drugs worden
blootgesteld. Het gebruik van doping in de sport komt in de meeste gevallen neer op
misbruik van op zich legale stoffen.

De dopingproblematiek vereist een dubbele aanpak. Professioneel gebruik van doping
moet worden behandeld als een specifiek, beroepsgebonden probleem. Voor
antidopingregels is goede coördinatie nodig tussen  lidstaten, sportorganisaties en
internationale organisaties. De strijd tegen doping op amateurniveau vraagt om
uniformer maatregelen die al zijn uitgeprobeerd in de algemene strijd tegen drugs.
Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat sport een grote invloed heeft op het
grote publiek en dat sterren vaak een voorbeeldfunctie vervullen voor jongeren. De
strijd tegen drugs in de sport is dan ook een uitgelezen middel om een boodschap door
te geven in het kader van de meer algemene strijd tegen drugs.

De lidstaten en de Commissie zijn het erover eens dat er nieuwe communautaire
maatregelen nodig zijn om de verschillende vormen van communautair beleid
doeltreffender te kunnen inzetten en de wetgeving te harmoniseren. Aangezien de
handel in illegale stoffen zich ook voordoet bij doping in de sport,  zou het raamwerk
van de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken ook op dit vlak
een rol kunnen spelen.

Tot slot vraagt de strijd tegen doping in de sport om nauwere internationale
samenwerking. De steeds mobieler wordende sporters hebben behoefte aan een helder
en welomschreven wettelijk kader om overtredingen te voorkomen.

3. Actie gericht op terugdringing van de illegale handel in verdovende middelen
en psychotrope stoffen

 In de eerste plaats moet door de EU aandacht worden geschonken aan de versterking
van de maatregelen en instrumenten op het vlak van (i) de controle op het oneigenlijk
gebruik van chemische uitgangsstoffen binnen de EU en in derde landen, (ii) de
preventie van en strijd tegen het witwassen van geld, (iii) de doeltreffende
samenwerking tussen politie, douane en justitie, (iv) de uitvoering van het actieplan
van de EU inzake  georganiseerde criminaliteit, (v) het tegengaan van het gebruik van
nieuwe communicatiesystemen (b.v. Internet) om drugsmisbruik, productie en handel
te stimuleren, (vi) de internationale samenwerking in de strijd tegen de handel in
illegale drugs. Coördinatie en samenwerking zijn onontbeerlijk voor het welslagen van
dit beleid.
 
 3.1 Consolidatie van het acquis communautaire
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 3.1.1 Oneigenlijk gebruik van uitgangsstoffen en psychotrope stoffen
 
Uitgangsstoffen zijn een belangrijk doelwit bij de terugdringing van het aanbod van
drugs, aangezien het chemische stoffen zijn die onmisbaar zijn bij de vervaardiging van
drugs. Een klein deel van deze stoffen, die normaliter worden verhandeld en gebruikt
voor de vervaardiging van legale producten als kunststoffen en farmaceutica, wordt
aangewend voor de illegale productie van drugs, met name heroïne, cocaïne en
synthetische drugs.

Meer bepaald wordt onder uitgangsstoffen verstaan stoffen die voorkomen op de lijst
van 22 chemische stoffen van tabel I of II van het Verdrag van de Verenigde Naties
tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (VN-verdrag van
1988), waarbij de Gemeenschap partij is krachtens artikel 12 inzake uitgangsstoffen.
De controle op de handel in uitgangsstoffen met het buitenland valt onder de
bevoegdheid van de Gemeenschap krachtens artikel 113 van het EG-verdrag.

De Gemeenschap heeft passende communautaire wetgeving ingevoerd ter bestrijding
van het oneigenlijk gebruik van uitgangsstoffen in en buiten de Gemeenschap. Richtlijn
92/109/EEG13 van de Raad heeft betrekking op de vervaardiging en het op de
communautaire markt brengen van uitgangsstoffen, Verordening (EEG) nr. 3677/9014

van de Raad op de handel in uitgangsstoffen tussen de Gemeenschap en derde landen,
waar een aantal uitvoereisen aan zijn gesteld.

Hoewel de bestaande uitgangsstofcontroleregeling van de Gemeenschap tot nu toe
goed heeft gewerkt, kan die nog worden verbeterd door (i) versterking van de
samenwerking met de industrie en (ii) het sluiten van
uitgangsstofcontroleovereenkomsten met nog meer risicolanden die de
controlemechanismen van die overeenkomsten aankunnen.

 Aangezien oneigenlijk gebruik van uitgangsstoffen de uitzondering vormt op de regel
van legale handelstransacties, is een zuiver op repressie gerichte aanpak niet op zijn
plaats. Het belang van de bestrijding van oneigenlijk gebruik moet worden afgewogen
tegen dat van de legale handel.
 
 De bilaterale uitgangsstofcontroleovereenkomsten met derde landen (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela), Chili, Mexico en de Verenigde Staten hebben
hun waarde bewezen, daar zij in belangrijke mate bijdragen tot de omvangrijke
uitwisseling van informatie in de strijd tegen oneigenlijk gebruik van uitgangsstoffen.
Dergelijke bilaterale overeenkomsten zouden ook gesloten moeten worden met andere
landen en regio’s in de wereld, aangezien zij een goede basis vormen voor de
versterking en uitbreiding van de controle op uitgangsstoffen; die overeenkomsten

                                               
13 PB L 370 van 19.12.92. De bijlagen bij deze richtlijn zijn gewijzigd bij Richtlijn 93/46/EEG van de
Commissie van 22.06.93.
14

 Verordening (EEG) nr. 3677/90 van de Raad van 13.12.1990 - PB L 357 van 20.12.90. blz. 1, als
gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 900/92 van de Raad van 31.03.1992 - PB L 96 van 10.04.1992.
blz. 1, als geïmplementeerd bij Verordening (EEG) nr. 3769/92 van de Commissie van 21.12.1992 -
PB L 383 van 29.12.92. blz. 17, als gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2959/93 van de Commissie
van 27.1.1993 - PB L 267 van 28.10.93. blz. 8, en gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2093/97 van de
Commissie van 24.10.1997 - PB L 292 van 25.10.1997. blz. 11.
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moeten in een regionaal kader worden geplaatst om te voorkomen dat de illegale
handel in uitgangsstoffen nationale controlesystemen omzeilt via buurlanden. Ook
moet de Gemeenschap in het kader van de associatieovereenkomsten snel een begin
maken met de onderhandelingen over uitgangsstofcontroleovereenkomsten met de
geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, die een belangrijke rol spelen bij
de vervaardiging van de zogeheten nieuwe synthetische drugs (zoals amfetamines).

De strijd tegen het oneigenlijk gebruik van uitgangsstoffen op internationaal niveau kan
uitwisseling van gevoelige informatie over individuen of bedrijven meebrengen. Deze
informatie wordt beschermd door nationale en communautaire wetgeving.
Desalniettemin is de Gemeenschap erin geslaagd die uitwisseling te vergemakkelijken
door het sluiten van bovenbedoelde controleovereenkomsten, die het onontbeerlijke
wettelijke kader verschaffen voor de uitwisseling van gevoelige informatie. De
Gemeenschap moet doorgaan op de ingeslagen weg en zorgen voor verdere
stroomlijning van haar activiteiten op dit vlak, die hun nut al ruimschoots hebben
bewezen bij de pogingen van de Gemeenschap de beschikbaarheid van uitgangsstoffen
voor de illegale vervaardiging van drugs in te dammen.

Bij de aanpak van het probleem van de uitgangsstoffen voor nieuwe synthetische drugs
moet rekening worden gehouden met het feit dat er veel stoffen op de markt zijn en dat
de ontwikkelingen op dit gebied zeer snel gaan. Het is dan ook niet reëel om een
soortgelijke controleregeling in te stellen als die welke geldt voor de eerder genoemde
22 stoffen, omdat extra beperkingen voor meer stoffen alleen maar kunnen leiden tot
verzwakking van de algehele doeltreffendheid van de uitgangsstofcontroleregeling en
een sta-in-de-weg kunnen zijn  voor de uiterst vruchtbare samenwerking tussen
marktspelers en instanties.

De 22 uitgangsstoffen die zijn genoemd in het VN-verdrag van 1988 volstaan niet om
het probleem van het oneigenlijk gebruik van uitgangsstoffen afdoende te regelen.
Mede gezien het feit dat de nieuwe synthetische drugs zoals hierboven uiteengezet een
nieuwe uitdaging vormen, lijkt het dan ook verstandig om “bijzondere toezichtslijsten”
op te stellen voor uitgangsstoffen die nog niet in het verdrag zijn opgenomen. In die
lijsten zou tot uitdrukking moeten komen hoe het oneigenlijk gebruik in de
Gemeenschap van in die lijsten opgenomen chemische stoffen zich ontwikkelt, alsook
het beginsel van samenwerking met de industrie.
 
 De aanbevelingen uit 1991 van de actiegroep chemische producten van de G-7
behelsden een doelgerichte aanpak waarbinnen de internationale mechanismen voor de
controle op uitgangsstoffen op een beperkt aantal specifieke chemische stoffen werden
gericht, afgestemd op de aard en de specifieke wijze van verhandeling van die
producten. Dit is realistischer en kosteneffectiever dan uitgebreide controle op een
breed scala van chemische stoffen.
 
 3.1.2 Witwassen van geld
 
 Het op 1 juli 199815 aangenomen tweede verslag van de Commissie betreffende de
tenuitvoerlegging van de Richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële

                                               
15 COM (98)401 def.
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stelsel voor het witwassen van geld16 is toegezonden aan de Raad en het Europees
Parlement. Het verslag meldt dat alle lidstaten de richtlijn hebben geïmplementeerd. De
enige schendingsprocedure die momenteel loopt betreft de anonieme spaarrekeningen
in Oostenrijk.
 
 Het verslag is ook tamelijk positief over de impact van de richtlijn. Wel is de richtlijn in
belangrijke mate preventief gericht; hoeveel witwasoperaties precies voorkómen zijn is
onmogelijk in te schatten. Desalniettemin blijkt uit de in bijlage 8 opgenomen gegevens
over verdachte transacties dat de financiële sector zijn verantwoordelijkheden
krachtens de richtlijn zeker niet uit de weg is gegaan. Kortom, alle lidstaten blijven
actief bezig met de strijd tegen het witwassen van geld.
 
 Een onder de multidisciplinaire werkgroep vallende subgroep van deskundigen op het
gebied van het witwassen van geld heeft de doeltreffendheid van systemen tegen het
witwassen van geld onderzocht vanuit het oogpunt van samenwerking in het kader van
Titel VI van het VEU, aangezien de resultaten van de inspanningen op dit vlak in
termen van vervolging, veroordelingen en confiscatie van gelden tot nu toe nog
tamelijk bescheiden zijn. Om de doeltreffendheid van de samenwerking tussen de
lidstaten op dit terrein te verbeteren heeft de Raad op 3 december 1998, op grond van
artikel K.3 van het VEU, een plan aangenomen voor het gemeenschappelijk optreden
inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming
en confiscatie van hulpmiddelen en van de opbrengsten van misdrijven17.
 
 Verder vermeldde de Commissie in haar tweede verslag en in het bijbehorende
persbericht dat een begin is gemaakt met het uitwerken van een voorstel voor een
tweede richtlijn met betrekking tot het witwassen van geld, die de richtlijn uit 1991
moet uitbreiden en up-to-date brengen. Dit voorstel wil gehoor geven aan de in het
actieplan inzake georganiseerde criminaliteit gedane aanbevelingen betreffende de
terreinen waarop de Gemeenschap bevoegd is, en aan bepaalde wensen van het
Europees Parlement. De voornaamste doelstelling is de werkingssfeer van de richtlijn
uit te breiden naar een aantal niet-financiële activiteiten en beroepen.
 
 Daar het witwassen van geld een internationaal probleem is, kan het alleen effectief
worden bestreden als alle landen en regio’s hetzelfde voor ogen staat. Hoe
geavanceerd de systemen van de EU (of van leden van de FATF) tegen deze praktijk
ook mogen zijn, ze missen hun doel als andere landen of regio’s geen goede of zelfs
helemaal geen systemen hebben. Hierin is het belang gelegen van de financiële Task
Force (FATF) en de inspanningen van de VN en externe activiteiten van de EU op dit
terrein.
 
 De FATF blijft de belangrijkste internationale instelling in de strijd tegen het witwassen
van geld; besloten is dan ook om haar mandaat vanaf midden 1999 met vijf jaar te
verlengen. De FATF is begonnen met het aantrekken van een klein aantal strategisch
belangrijke nieuwe leden en met het opzetten van een wereldwijd netwerk van
regionale instellingen die actief zijn in de strijd tegen het witwassen van geld. Ook zijn
twee complexe en gevoelige taken ter hand genomen die door de G-7/8 aan de FATF

                                               
 16 PB L 166 van 28.06.91.
17 PB L 333 van 9.12.98.
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zijn toevertrouwd, namelijk het vinden van een oplossing voor het probleem van niet-
coöperatieve rechtsstructuren (excessief bankgeheim en ondoorzichtige
organisatiestructuren) en dat van de inzet van juridische middelen tegen
witwaspraktijken voor de bestrijding van belastingfraude.
 
 Het PHARE-programma is bijzonder actief geweest op het gebied van de bestrijding
van witwaspraktijken, onder meer door ondersteuning van het wederzijdse
evaluatieproject van de Raad van Europa. Op dit moment vinden er activiteiten plaats
in het kader van TACIS (haalbaarheidsstudie in Rusland, Oekraïne en Moldavië). Met
de VS is een groot project gestart in het Caribisch gebied; in de vijf landen van het
Andes-pact is een ander project in uitvoering. Het SADC-drugsbestrijdingsprogramma
omvat ook een onderdeel “witwassen van geld”. Tot slot zal worden nagegaan of
maatregelen tegen witwaspraktijken die in het kader van ASEM worden genomen,
kunnen worden medegefinancierd.
 
 Deze inspanningen buiten de Gemeenschap zijn op zich al belangrijk en bieden de
Commissie en de EU een beter zicht op de internationale situatie. Ze moeten dan ook
worden voortgezet en liefst nog verder worden uitgebouwd.
 
 3.1.3 Preventie van het gebruik van nieuwe communicatiesystemen (b.v. Internet) om

drugsmisbruik, productie en handel te stimuleren
 
 Nieuwe technologie, en dan met name Internet, kan zowel positieve als negatieve
effecten hebben op het drugsmisbruik. Een voorbeeld van een positief effect is dat
Internet kan worden gebruikt voor de verhoging van het publieke bewustzijn over
drugsmisbruik en het verschaffen van nauwkeurige informatie over de schade die door
drugs wordt toegebracht, met name de nieuwe synthetische drugs. Een voorbeeld van
een negatief effect is dat Internet kan worden ingezet voor illegale doelen op
drugsgebied, omdat het, in het bijzonder, (i) informatie kan verschaffen over chemische
uitgangsstoffen en andere essentiële stoffen, en toegang kan bieden tot vakliteratuur en
de markt voor laboratoriumuitrusting die nodig is voor de illegale vervaardiging van
drugs, (ii) mensen wegwijs kan maken in het illegaal vervaardigen van drugs en (iii)
kan aanzetten tot drugsmisbruik.
 
 Middels een beschikking van 25 januari 1999 hebben het Europees Parlement en de
Raad een communautair meerjarenactieplan aangenomen ter bevordering van een
veiliger gebruik van Internet door het bestrijden van illegale en schadelijke inhoud op
mondiale netwerken18. Het actieplan, waarvoor een bedrag van 25 miljoen EURO is
gereserveerd, bestrijkt een periode van vier jaar, van 1 januari 1999 tot en met
31 december 2002. Het Internet-actieplan is met name gericht op (i) het creëren van
een veiliger omgeving via het opzetten van een Europees netwerk van directe lijnen,
waarbij de verbetering van de samenwerking tussen industrie en instanties op het
gebied van handhaving van de regelgeving essentieel zal zijn, wil het potentieel van die
lijnen volledig worden benut, en (ii) het stimuleren van de bewustwording. De
verantwoordelijkheid voor de vervolging en bestraffing van degenen die
verantwoordelijk zijn voor die illegale inhoud blijft liggen bij de desbetreffende
nationale instanties, die daar vooral door Europol bij ondersteund zullen worden.

                                               
18 Beschikking 276/1999/EG, PB L 33 van 6.02.99.
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 3.2. Synthetische drugs
 
 Tijdens de Europese Raad van Dublin van december 1996 werd benadrukt dat zowel
binnen de EU als in andere landen - met name in Midden- en Oost-Europa - prioriteit
moet worden toegekend aan de synthetische drugs en dat het probleem op drie niveaus
moet worden aangepakt: (a) wetgeving; (b) samenwerking op het gebied van de strijd
tegen productie en handel, onder meer tussen de nationale instanties en de chemische
industrie, en (c) internationale samenwerking19.
 
 Met het onlangs ingevoerde systeem voor vroegtijdige signalering van nieuwe
synthetische drugs20, dat wordt gecoördineerd door Europol en het EWDD, zal kunnen
worden gereageerd op de nieuwe uitdagingen die gelegen zijn in het gebruik en de
productie van deze nieuwe drugs.
 
 In haar mededeling over de controle op nieuwe synthetische drugs21 merkt de
Commissie op dat in een later stadium door bijkomende instrumenten de
doeltreffendheid van de bestrijding van de handel en het gebruik van synthetische drugs
kan worden verbeterd, wellicht op basis van een bespreking van de relatieve
verdiensten van de "noodlijst"-aanpak, de "generieke aanpak" of de "analoge aanpak"
waarvan sprake is in de mededeling.
 
 3.3 Tenuitvoerlegging van Titel VI van het Verdrag van Amsterdam
 
 Het Verdrag van Amsterdam
 
 Het nieuwe wettelijke kader van het Verdrag van Amsterdam wordt beschreven in
hoofdstuk III- D. De Commissie heeft in haar mededeling van 14 juli 1998, “Naar een
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid”22, aangegeven dat het Verdrag van
Amsterdam de Commissie nog beter in staat stelt een bijdrage te leveren aan de strijd
van de Unie tegen drugs, ook op gebieden waarop zij eerder geen formele bevoegdheid
bezat of initiatieven mocht ontplooien.
 
 Het actieplan inzake een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
 
 Onze aanpak in bovengenoemde mededeling is in aanmerking genomen in het door de
Europese Raad van Wenen goedgekeurde actieplan van de Raad en de Commissie,
waarin wordt ingegaan op de vraag hoe de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam
inzake de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het best ten uitvoer
kunnen worden gelegd.

                                               
19 Tijdens de gemenzamelijke conferentie ven de Voorzitter van de Europese Commissie en het
Europees Parlement over synthetische drugs (Brussel, 27 en 28.11.97) werd een aantal aanbevelingen
gedaan over de mogelijke aanpak van het probleem op alle fronten (preventie, voorlichting,
onderzoek, bevordering van gezondheid, behandeling, terugdringing van de vraag en de handhaving
van de wetgeving). LIBE 103 EN. EP 167.
20 Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 16 juni 1997 over de controle op nieuwe synthetische
drugs (PB L 167 van 25.6.1997).
21 COM(1997) 249 def. van 23.05.1997, blz. 5.
22 COM (98)459 def.
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 Drugs worden speciaal genoemd in het actieplan waar het gaat om de veiligheid.
Concreet wordt in het plan gesteld dat drugs op talloze manieren een bedreiging
vormen voor de collectieve en individuele veiligheid, vaak doch niet altijd wegens de
georganiseerde criminaliteit. Het plan geeft aan dat veiligheid een terrein is waarop
Europa een duidelijke en invloedrijke aanpak heeft ontwikkeld door te blijven hameren
op een breed beleid, dat steunt op gedeelde verantwoordelijkheid tussen consumerende
en producerende landen. Binnen dat brede kader is het duidelijk dat de inzet van alle
beschikbare justitiële en wetshandhavende middelen tegen handelaren en criminele
organisaties van het grootste belang is.
 
 Samenwerking tussen politie, douane en andere wetshandhavingsdiensten van de
lidstaten verdient bijzondere aandacht. Het actieplan voor de totstandbrenging van een
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid ondersteunt en versterkt de
samenwerking tussen al deze diensten, aangezien dat precies hetgene is wat bijdraagt
tot de doeltreffendheid van de inspanningen van de Unie op het gebied van
drugsbestrijding.
 
 Voor wat betreft de samenwerking op het vlak van wetshandhaving en de justitiële
samenwerking in strafzaken voorziet het actieplan voor de totstandbrenging van een
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid in een gefaseerde aanneming van
maatregelen, namelijk twee en vijf jaar na de ratificatie van het Verdrag van
Amsterdam. Die maatregelen zullen van wezenlijke invloed zijn op de drugshandel en
illegale activiteiten die met drugs verband houden, zoals het witwassen van geld.
 
 Hoewel ten aanzien van drugs alle voorgestelde maatregelen van het actieplan uiterst
belangrijk zijn, geldt dit misschien wel het meest voor de maatregelen die binnen twee
jaar na de inwerkingtreding van het verdrag aangenomen moeten worden. Deze
maatregelen hebben betrekking op politiële samenwerking en justitiële samenwerking
in strafzaken.
 
 Wat de politiële samenwerking betreft is het actieplan gericht op de werkzaamheden
van Europol betreffende operationele samenwerking23. Andere maatregelen op het vlak
van de samenwerking tussen politie en douane omvatten:
 
 - de gezamenlijke beoordeling van bepaalde onderzoekstechnieken in verband met het
opsporen van ernstige vormen van georganiseerde criminaliteit (b.v.
undercoveroperaties bij drugstransporten en -leveringen, surveillance);
 
 - overleg over de voorwaarden waaronder een wetshandhavende dienst van een
bepaalde lidstaat mag optreden op het grondgebied van een andere lidstaat, met
inachtneming van het Schengen-acquis.
 
 In het licht van de samenwerking in het kader van Europol zijn de volgende, binnen vijf
jaar in te voeren maatregelen van even groot belang:
                                               
23 Een van de prioriteiten van het Verdrag van Amsterdam is de vaststelling van de aard en reikwijdte
van de operationele bevoegdheden van Europol, die in staat moet zijn “de bevoegde autoriteiten van
de lidstaten te vragen (hun) onderzoek te verrichten en te coördineren” en om op te treden in het
kader van “operationele acties van gezamenlijke teams”.
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 - het bevorderen van verbindingssystemen tussen parket/recherchefunctionarissen die
zich specialiseren in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit;
 
 - het oprichten van een netwerk voor onderzoek en documentatie met betrekking tot
grensoverschrijdende criminaliteit;
 
 - het verbeteren van de statistiek met betrekking tot grensoverschrijdende criminaliteit;
 
 - het opzetten van een systeem voor de uitwisseling van informatie en analyses met
betrekking tot het witwassen van geld.
 
 Wat de justitiële samenwerking in strafzaken betreft noemt het actieplan de opstelling
van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en
met betrekking tot straffen op het gebied van de drugshandel als een maatregel die
binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam aangenomen
moet worden.
 
 De opneming van het Schengen-acquis op het gebied van drugs zal een belangrijk
element vormen, waarbij rekening zal worden gehouden met de operationele
activiteiten en maatregelen die zijn uitgevoerd in het kader van Schengen en die hebben
geleid tot grotere inspanningen op het vlak van de bestrijding van de drugshandel.
 
 Tot slot wordt in het actieplan gewezen op het uitbreidingsproces, waarbij een link
wordt gelegd naar de pre-toetredingsstrategie. Aangelegenheden op het gebied van
Justitie en Binnenlandse Zaken genieten prioriteit binnen de Europese Unie. De in het
actieplan voorgestelde maatregelen versterken het acquis van Justitie en Binnenlandse
Zaken, waarbij de prioriteiten van de Unie op dit vlak helder en uitvoerig worden
uiteengezet ten behoeve van de kandidaat-landen.
 
4. Internationale actie

 De internationale dimensie van de strijd tegen drugs vereist intensievere samenwerking.
Deze samenwerking moet worden ontwikkeld met doellanden en -regio’s ter
ondersteuning van de nationale en/of regionale plannen (master plans), waar zij
bestaan, op basis van richtsnoeren, met volledige inzet van alle bestaande instrumenten
(ontwikkelingshulp, technische, financiële en handelsinstrumenten, politieke dialoog,
samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken). De samenwerking van
de EU met geïndustrialiseerde landen, het UNDCP en andere relevante internationale
podia en groepen moet worden voortgezet en versterkt.

• Grondbeginselen van de internationale samenwerking

De ernst van de problematiek en de bedreiging die van drugs uitgaat voor
ontwikkelings- én ontwikkelde landen vereist intensievere samenwerking op nationaal,
regionaal en mondiaal niveau. Tijdens de in 1998 gehouden Speciale zitting over drugs
van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (SAVVN) is onderkend dat
internationale samenwerking bij de drugsbestrijding moet worden gezien als onderdeel
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van algemene inspanningen om de sociale en economische ontwikkeling in bredere zin
te stimuleren.

Met het aannemen van de politieke verklaring door de SAVVN heeft de internationale
gemeenschap, en dus ook de EU, zich akkoord verklaard met een aantal
grondbeginselen:

- Gedeelde verantwoordelijkheid: het optreden tegen drugs is een
gemeenschappelijke en gedeelde verantwoordelijkheid die vraagt om een geïntegreerde
en evenwichtige aanpak;

- Het integreren van de drugsbestrijding in de algemene ontwikkeling: de
activiteiten op het gebied van de terugdringing van vraag en aanbod moeten worden
geïntegreerd in en ondersteuning bieden aan de bestaande vormen van sociaal-
economisch ontwikkelingsbeleid;

- Evenwichtige aanpak bij de terugdringing van vraag en aanbod: voor het
eerst is onderkend dat de verlaging van de vraag een van de hoofdpijlers van een
wereldwijde drugsstrategie is;

- Naleving van de mensenrechten;

- Ondersteuning van een multilaterale aanpak: het drugsprobleem moet
worden aangepakt binnen een multilateraal kader; op deze plaats zij nog eens herhaald
dat de VN via het UNDCP de aangewezen instantie is om als knooppunt te fungeren
voor de verzameling en uitwisseling van kennis over vraagstukken op drugsterrein.
Ook andere internationale organisaties kunnen waardevolle ervaring inbrengen.

• Tenuitvoerlegging van de SAVVN

Tijdens de in maart 1999 te Wenen gehouden vergadering van de VN-commissie voor
verdovende middelen (CND) zijn door de internationale gemeenschap, de Europese
Unie incluis, belangrijke stappen gezet ter ondersteuning van de uitvoering van
verschillende actieplannen en andere maatregelen die in juni 1998 zijn aangenomen
tijdens de Speciale zitting over drugs van de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties (SAVVN). De actieplannen hebben betrekking op (i) internationale
samenwerking bij de uitroeiing van gewassen die voor illegale drugs worden gebruikt
en bij de alternatieve ontwikkeling, (ii) de richtsnoeren voor de terugdringing van de
vraag naar drugs en (iii) de illegale handel in en vervaardiging en misbruik van aan
amfetamine verwante stimulerende middelen en uitgangsstoffen daarvoor. De overige
maatregelen hebben betrekking op de controle op uitgangsstoffen, justitiële
samenwerking en het witwassen van geld.

• Integratie van de internationale samenwerking van de EU op het vlak van
drugsbestrijding in de bredere doelstellingen van het buitenlands beleid van de EU

Met twee soorten acties heeft de EU aangetoond dat de drugsproblematiek ook een
belangrijke rol speelt in het buitenlands beleid. Ten eerste wordt multilaterale actie
ondernomen middels (i) actieve ondersteuning van mondiaal beleid, (ii) versterking van



31

de strategiebepaling door VN-instellingen en (iii) het doeltreffend functioneren van
niet-officiële instellingen. Ten tweede worden bilaterale en regionale acties
ondernomen met behulp van drie soorten instrumenten van samenwerking met derde
landen: politieke dialoog, handelsbeleid en technische en financiële bijstand. De EU
moet doorgaan met de integratie van de internationale samenwerking bij
drugsbestrijding in de bredere doelstellingen van het buitenlands beleid van de Unie.

• Volledige inzet van de communautaire instrumenten voor internationale
samenwerking (ontwikkelingshulp, technische en financiële bijstand en
handelsinstrumenten, zoals het stelsel van algemene preferenties (SAP))

De Gemeenschap moet optimaal gebruik maken van de communautaire instrumenten
voor internationale samenwerking (ontwikkelingshulp, technische en financiële bijstand
en handelsinstrumenten, zoals het stelsel van algemene preferenties) binnen de context
van de strategieën en ontwikkelingsplannen van derde landen of regio's. Dit betekent
dat de drugsbestrijding gezien moet worden als een integraal onderdeel van de
ontwikkelingssamenwerking van de EU. Wat het SAP aangaat acht de Commissie het
nuttig de bijzondere handelsovereenkomsten te verlengen ter ondersteuning van de
pogingen om de illegale verbouw van gewassen tegen te gaan, mits de betrokken
landen hun best blijven doen in de strijd tegen drugs en resultaten worden bereikt. Op
basis van een evaluatie van het effect van het SAP op de drugsbestrijding is de
communautaire SAP-regeling voor de landbouw van de Andes- en Midden-
Amerikaanse landen tot 31 december 2001 verlengd, terwijl de regeling voor
industrieproducten voor het eerst ook ten goede komt aan Midden-Amerika.

• Volledige inzet van de GBVB-instrumenten bij de bilaterale samenwerking en
binnen het multilaterale kader (politieke dialoog, gemeenschappelijke standpunten
en gemeenschappelijke optredens)

Het Verdrag biedt ruimte voor intensievere algemene buitenlandse actie tegen drugs
via het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB), dat voorziet in
gemeenschappelijke optredens op bepaalde terreinen waarop lidstaten grote
gezamenlijke belangen hebben, en in de totstandbrenging van systematische
samenwerking in de Europese Unie op terreinen van algemeen belang. Tot dusver
bestonden de EU-acties vooral uit politieke dialoog met derde landen. De dialoog is
verbeterd doordat stelselmatig drugsbepalingen zijn opgenomen in
samenwerkingsovereenkomsten. Bovendien heeft er regelmatige afstemming van EU-
activiteiten plaatsgevonden in internationale fora.

Deze activiteiten moeten worden voortgezet en versterkt als integraal onderdeel van de
samenwerking van de EU met derde landen, zowel in multilateraal als bilateraal
verband. Wat de bilaterale betrekkingen betreft moet ook grotere nadruk worden
gelegd op het verband tussen ontwikkelingssamenwerking en de toezegging van derde
landen dat zij zich willen inzetten voor behoorlijk bestuur, rechtsstaat en
mensenrechten.
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• Ontwikkeling van internationale samenwerking in aangelegenheden op het gebied
van justitie en binnenlandse zaken

Er is steeds meer behoefte aan de ontwikkeling van een samenhangende aanpak waar
het gaat om de vraag hoe de EU in de strijd tegen de handel in illegale drugs moet
samenwerken met derde landen en regio’s. Dit aspect speelt al een voorname rol in de
belangrijke initiatieven die op drugsgebied door de EU zijn ontplooid in Latijns-
Amerika, het Caribisch gebied en Centraal-Azië. In een groot aantal samenwerkings-
(en partnerschaps-)overeenkomsten met derde landen en regio’s is ook voorzien in
samenwerking op dit terrein. Alle bevoegde autoriteiten in de EU moeten een
gezamenlijke inspanning leveren, waarbij een bijzondere rol is weggelegd voor Europol
bij de verzameling en analyse van gegevens en de ondersteuning van de coördinatie van
nationaal onderzoek. De Commissie zal met name een bijdrage leveren aan deze
gezamenlijke inspanningen door doeltreffende coördinatie met instrumenten van de
eerste pijler  (witwassen van geld, uitgangsstoffen) en waar mogelijk door het ter
beschikking stellen van bestaande middelen.

• Operationele coördinatie tussen de Commissie en de lidstaten in aangewezen derde
landen/regio’s voor de gezamenlijke beoordeling en tenuitvoerlegging van
programma’s

Voor een doeltreffende brede en geïntegreerde aanpak van de drugsproblematiek is
naast actie op verschillende niveaus ook de betrokkenheid van een breed scala van
gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties vereist. De gezamenlijke
beoordeling en tenuitvoerlegging van de programma’s zullen voortdurend
gecoördineerd moeten worden in het kader van de uitvoering van dit actieplan.

• Belangrijkste doellanden en -regio’s

De belangrijkste doelregio’s zijn de kandidaat-lidstaten24, Latijns-Amerika/Caribisch
gebied en Centraal-Azië, met inbegrip van Georgië, Armenië en Azerbeidzjan.

Wat de Latijns-Amerikaanse landen betreft verwacht de EU de dialoog met de
verschillende subregionale groepen te kunnen versterken, wat ook geldt voor de
bijzondere dialoog over drugs met de Andes-landen. Ook verwacht de EU dat de
Latijns-Amerikaanse landen een sleutelrol zullen spelen in het nieuwe mechanisme voor
samenwerking/coördinatie op drugsgebied tussen Europa en de Latijns-
Amerikaanse/Caribische landen; de eerste vergadering vond plaats in april 1999.
Verder is er een alomvattend, op samenwerking gericht actieplan voor Latijns-Amerika
aangenomen, waarin wordt benadrukt dat beide partijen belang hebben bij een
evenwichtige aanpak van het probleem. Daarnaast wordt in het plan nog eens gewezen
op het belang van gedeelde verantwoordelijkheid en wordt een overzicht gegeven van
de onderwerpen waar de Commissie en de lidstaten zich in de toekomst op moeten
richten, met name met het oog op de versterking van de interregionale samenwerking
tussen Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, alsook tussen de verschillende Latijns-
Amerikaanse subregionale groepen.

                                               
24 Zie blz. 8-9 voor de beschrijving van het PHARE-drugsprogramma.
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Dankzij het drugsinitiatief EU-Caribisch gebied is er een aanzienlijke verbetering
opgetreden in de samenwerking en de coördinatie van de drugsbestrijdingsactiviteiten,
wat zowel voor de Caribische landen als de donorlanden geldt en voordeel voor de
regio heeft opgeleverd. De opening van een drugsbestrijdingskantoor van de
Commissie in Barbados heeft er niet alleen voor gezorgd dat de EU zichtbaar aanwezig
is op dit terrein; ook heeft het verbetering gebracht in de controle op de met
communautaire middelen gefinancierde drugsbestrijdingsactiviteiten (circa 20 miljoen
EURO) ten behoeve van het actieplan voor Barbados. De opening van het kantoor
voor maritieme samenwerking (PMO) tussen de EU, het Caribisch gebied en de VS
heeft in dit verband gezorgd voor de versterking van de dialoog en de samenwerking
op maritiem gebied ter bestrijding van de drugshandelproblematiek.

Via de Nieuwe Onafhankelijke Staten loopt een belangrijke drugslijn van Afghanistan
en zijn buurlanden naar de EU. De samenwerking op drugsgebied in het kader van
TACIS vindt plaats via drie programma’s: (i) een douanesamenwerkingsprogramma,
(ii) een grensoverschrijdend programma en (iii) justitie en binnenlandse zaken, een
programma dat momenteel wordt uitgewerkt. Het Douaneprogramma in Centraal-
Azië is in de eerste plaats gericht op doeltreffende grenscontroles en de toepassing van
onderzoeksmethoden, waaronder descriptie en risicoanalyse bij het volgen van drugs.
Het Grensoverschrijdend programma zorgt voor de ondersteuning en infrastructuur
voor alle instanties die actief zijn op bepaalde verbindingspunten tussen het Westen van
de NOS en Midden-Europa enerzijds en de EU anderzijds. Het programma, dat
ondersteuning biedt aan alle wetshandhavingsinstanties op die punten, zal de
drugshandel naar verwachting bemoeilijken en ervoor zorgen dat grotere hoeveelheden
illegale stoffen worden opgespoord. Het Programma justitie en binnenlandse zaken is
op andere instanties gericht, zoals ministeries van binnenlandse zaken en politiediensten
in met name Centraal-Azië en de Kaukasus, waarbij het accent ligt op ondersteuning
van de institutionele versterking en activiteiten op operationeel vlak, in het bijzonder
bij luchthavens en grensovergangen. Ook wordt extra aandacht geschonken aan
witwaspraktijken in Rusland, Oekraïne en Moldavië. En tot slot wordt er op dit
moment gewerkt aan programma-activiteiten in  nauwe samenwerking met onder meer
UNDCP en UNDP.

Andere belangrijke doelstellingen zijn het intensiveren van de dialoog met Noord-
Afrikaanse landen (met name Marokko) en landen in het Midden-Oosten in het kader
van Euro-Med, en het bevorderen van de samenwerking met landen in de SADC-regio
(Zuidelijk Afrika) en de regio West-Afrika. Zuidelijk Afrika is een nieuwe doelregio
voor de EU-samenwerking op drugsgebied. In november 1995 werd het startschot
gegeven in Mmabatho (Zuid-Afrika); bij de in februari 1998 in Gaborone gehouden
drugsbestrijdingsconferentie van de EU en de SADC werd het politieke engagement
nog eens herbevestigd. Tijdens de vergadering van EU- en SADC-ministers in Wenen
in november 1998 heeft de EU toezeggingen gedaan inzake ondersteuning van de
uitvoering van het regionale SADC-drugsbestrijdingsactieplan. In 16 West-Afrikaanse
landen zijn regionale programma’s gestart die zijn gericht op de ondersteuning van de
ontwikkeling van nationale beleidsplannen, adequate institutionele structuren en
wetgeving waarmee de drugsproblematiek in de regio afdoende kan worden bestreden.

Een andere regio waar de samenwerking in de komende jaren moet worden versterkt is
Azië, en dan met name China en de Aziatische ASEM-partners. Ten aanzien van China
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wordt in de mededeling van de Commissie van maart 1998 betreffende de opbouw van
een brede dialoog met China benadrukt dat met dit land een substantiële dialoog moet
worden gevoerd en dat moet worden samengewerkt op een aantal punten, waaronder
de bestrijding van de handel in illegale drugs. Die dialoog en samenwerking moeten
nadere vorm en inhoud krijgen, en China moet worden betrokken bij de internationale
bestrijding van de drugshandel. Voor het opbouwen van een constructieve dialoog met
China moet allereerst worden nagegaan wat in dit land de aard en omvang is van de
problematiek op het gebied van de handel in illegale drugs. Vervolgens moet de
kwestie met China worden besproken in het kader van de politieke dialoog tussen de
EU en China.

De samenwerking met de Aziatische landen in het kader van ASEM moet worden
versterkt. Naast de voortzetting van initiatieven als de uitwisseling van ervaren
douanefunctionarissen en seminars voor douanebeambten moeten dergelijke
activiteiten ook op een bredere basis worden ontwikkeld.

• Voortzetting van de bilaterale samenwerking met geïndustrialiseerde landen (VS,
Canada, Japan) en versterking van de multilaterale samenwerking in belangrijke
internationale fora, zoals de G-8 en de Groep van Dublin

De samenwerking met onze geïndustrialiseerde partners moet zowel bilateraal als
multilateraal worden versterkt. De ondersteuning van de uitvoering van geïntegreerde
en/of regionale beleidsmaatregelen en programma’s moet vooropstaan voor de EU,
met als algemeen doel de bevordering van de dialoog en de eigendom aan de kant van
het begunstigde land.

Tegelijkertijd moet de Unie streven naar een betere complementariteit van onze acties,
die het best verzekerd is als de samenwerking is gebaseerd op een gemeenschappelijke
behoefte-inventarisatie op nationaal en sectoraal niveau. De bijstand kan dan worden
verleend op basis van een vergelijking van de voordelen van afzonderlijke donoren,
met inachtneming van mogelijke politieke betrokkenheid en belangen.

Op bilateraal niveau moet de EU sterke communicatiekanalen tot stand brengen voor
de uitwisseling van informatie over de handel in illegale drugs en de georganiseerde
drugscriminaliteit.

Het beste voorbeeld van succesvolle samenwerking met een geïndustrialiseerde partner
is de brede samenwerking tussen de EU en de VS in het kader van de nieuwe
Transatlantische Agenda (NTA). Deze relatie moet worden voortgezet en versterkt. In
de komende jaren zullen beide partners blijven werken aan gezamenlijke projecten,
zoals het Caribisch Initiatief, en bekijken of er mogelijkheden liggen voor andere
opbouwende acties in andere regio’s, met name Zuidelijk Afrika, Nigeria, Oost-
Europa, Centraal-Azië, Latijns-Amerika/Andes-gebied.

De EU en de VS zullen ook blijven samenwerken op het gebied van wetshandhavende
diensten en de tenuitvoerlegging van internationale verdragen.

De samenwerking met Canada en Japan moet eveneens worden versterkt. Zij zal de
komende jaren een nieuwe dimensie krijgen, aangezien Canada onlangs de laatste hand
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heeft gelegd aan zijn binnenlandse drugsbeleid en op dit moment bezig is met het
uitwerken van een internationaal geörienteerd drugsbeleid. In dit kader zal de
samenwerking met de EU op drugsgebied worden verbreed.

Japan heeft tijdens het topoverleg tussen de EU en Japan te kennen gegeven dat het
een dialoog wil opbouwen op het vlak van de bestrijding van de drugshandel, die zou
kunnen uitgroeien tot een regelmatige uitwisseling van informatie binnen een groep van
deskundigen. Ook de mogelijkheid van het sluiten van een
uitgangsstoffenovereenkomst met Japan moet in dit verband onder de aandacht worden
gebracht.

De besprekingen in het kader van de G-8 moeten worden voortgezet en uitgebouwd.
De G-8, die heeft onderkend dat er een verband bestaat tussen drugs en internationale
en binnenlandse criminaliteit in breder verband, heeft zich uitgesproken voor
partnerschap en gedeelde verantwoordelijkheid binnen de internationale gemeenschap
in de strijd tegen illegale drugs. Dit moet tot uitdrukking komen in intensievere
samenwerking bij de bestrijding van de illegale handel in drugs en uitgangsstoffen, actie
gericht op terugdringing van de vraag - onder meer via beleid dat drugsverslaving moet
tegengaan - en ondersteuning van een wereldwijde aanpak inzake uitroeiing van illegale
gewassen.

Een ander belangrijk podium waar de geïndustrialiseerde landen overleg kunnen voeren
over de drugsproblematiek is de Groep van Dublin. Dit is een informeel overlegorgaan
van belangrijke mogendheden en instanties, nl. de EU-lidstaten en de Commissie,
Australië, Noorwegen, Canada, Japan en de VS. Ook vertegenwoordigers van het
internationaal drugsbestrijdingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDCP) doen
mee aan het overleg. Tweemaal per jaar vindt een algemene vergadering plaats. Bij de
besprekingen wordt uitgegaan van regionale rapporten, die worden samengesteld uit
rapporten die op nationaal of lokaal niveau worden opgesteld door de zogeheten
“minigroepen van Dublin”.

• Samenwerking met het UNDCP
 
 De samenwerking met internationale organisaties die ter zake bevoegd zijn moet
worden voortgezet en versterkt. De Europese Gemeenschap beschouwt vooral het
UNDCP als een orgaan dat bij uitstek geschikt is om als knooppunt te fungeren bij de
verzameling en uitwisseling van kennis over vraagstukken op drugsterrein. Het
UNDCP is een belangrijke partner die comparatieve voordelen kan bieden bij zijn
dienstverlening, terwijl het ook het belangrijkste instrument is voor de coördinatie van
internationale drugsbestrijdingsactiviteiten. Ook andere internationale organisaties
kunnen waardevolle kennis en samenwerking leveren, zoals de CICAD.
 
5. Coördinatie, integratie en vereenvoudiging

 Daar de drugsproblematiek veel kanten kent en het EU-optreden raakvlakken heeft
met meerdere pijlers, is coördinatie van essentieel belang. Alle EU-instellingen en -
lichamen moeten bij die coördinatie worden betrokken, die op alle fronten moet
worden versterkt.
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 5.1 Coördinatie op het niveau van de Raad

De activiteiten van de EU op drugsgebied worden gecoördineerd door de Horizontale
Drugs Groep (HDG) die in februari 1997 door COREPER werd opgericht. Haar taak
bestaat uit controle op en coördinatie van alle activiteiten op drugsgebied die
raakvlakken hebben met meerdere pijlers, en rapportage hierover aan het COREPER.
Ook wordt verslag uitgebracht over internationale, door meerdere pijlers lopende
drugsbestrijdingsinitiatieven van de EU in bepaalde gebieden die door opeenvolgende
Europese Raden zijn aangewezen als doelregio (het Caribisch gebied, Latijns-Amerika,
Centraal-Azië). Gezien de uiteenlopende belangen die de lidstaten kunnen hebben in de
verschillende regio’s waar drugsinitiatieven worden ontplooid, is in sommige gevallen
een flexibeler en pragmatischer coördinatieaanpak misschien beter op zijn plaats. De
speciale coördinatiegroepen in het kader van de HDG hebben de coördinatie tussen de
controleactiviteiten van de Gemeenschap en de lidstaten sterk verbeterd. Ook zijn
informele coördinatiegroepen gevormd voor het Caribisch gebied, Latijns-Amerika en
Centraal-Azië.

De HDG kan gebruikmaken van de ervaring van speciale werkgroepen van de Raad,
die zich bezighouden met bepaalde aspecten van de drugsproblematiek, zoals:

- de Werkgroep inzake drugs voor het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid (GBVB) (CODRO), die zich bezighoudt met de coördinatie en
stimulering van initiatieven van buitenlands beleid op het gebied van
drugsbestrijdingssamenwerking met derde landen. Wat de EU vooral gedaan heeft
binnen deze context is er bij de landen die de drie VN-verdragen nog niet hebben
ondertekend of geratificeerd, op aandringen dat wel te doen.

- de Werkgroep gezondheid, die zich vooral buigt over kwesties op het terrein van
het communautair actieprogramma inzake preventie van drugsverslaving.

- de Werkgroep economische vraagstukken, die zich bezighoudt met kwesties op
het gebied van de controle op chemische uitgangsstoffen.

- de Werkgroep stelsel van algemene preferenties, die toezicht moet houden op de
implementatie van het SAP.

- verschillende werkgroepen die zijn ingesteld krachtens Titel VI van het VEU,
zoals de werkgroep douanesamenwerking en de werkgroep politiële samenwerking.

5.2 Samenwerking tussen de instellingen en andere lichamen van de EU

De coördinatie op drugsgebied tussen de instellingen en andere lichamen van de EU
moet in algemene zin worden bevorderd om te zorgen voor een samenhangende en
consistente communautaire aanpak inzake drugsbeleid en drugsstrategieën.

De informele coördinatie op drugsgebied, die in 1995 werd geïnitieerd door de
Europese Commissie, het Europees Parlement, het voorzitterschap van de Raad, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, heeft er in belangrijke
mate toe bijgedragen dat de EU-lidstaten begrip hebben gekregen voor elkaars
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drugsbeleid en dat is vastgesteld welke raakvlakken er zijn bij de aanpak van de
drugsproblematiek in de praktijk.



38

IV. CONCLUSIES

Dit actieplan wil de EU passende middelen en instrumenten aanreiken voor de
drugsbestrijding. Het plan moet ertoe bijdragen dat de drugsproblematiek breed en
evenwichtig wordt aangepakt en dat de aandacht vooral wordt gericht op de
doelstellingen met de hoogste prioriteit, waarbij de noodzaak van gecoördineerde actie
op alle niveaus nimmer uit het oog mag worden verloren. Versterking van de
informatiehulpmiddelen en coördinatiestructuren zal het plan ten goede komen.

Systematisering van de evaluatie en verbetering van de controle op de
drugsproblematiek zullen bijdragen tot kosteneffectiviteit en snelle besluitvorming  op
de juiste niveaus.

Ten aanzien van terugdringing van de vraag wordt in het actieplan benadrukt dat de
EU de hoogste prioriteit moet toekennen aan activiteiten op het gebied van
gezondheid, educatie, onderzoek en opleiding en aan instrumenten voor de bestrijding
van sociale uitsluiting. Het plan bevordert de uitwisseling van ervaringen en beste
praktijken en de ondersteuning van netwerken op stedelijk niveau en van de betrokken
beroepsgroepen. Tevens wordt in het plan benadrukt dat er passende middelen
beschikbaar moeten worden gesteld voor deze activiteiten.

De nabije toekomst zal van cruciaal belang blijken voor de ontwikkeling van een
samenhangende aanpak van de strijd tegen drugs in de sport. De lidstaten en de
Commissie hebben zich bereid verklaard ondersteuning te bieden bij de oprichting van
een internationale instantie, die dit probleem samen met de sportorganisaties moet
aanpakken.

Voor wat betreft de terugdringing van het drugsaanbod en het optreden tegen de
illegale drugshandel moet de EU prioriteit toekennen aan de versterking van
maatregelen en instrumenten voor het tegengaan van het oneigenlijk gebruik van
chemische uitgangsstoffen binnen de EU en in derde landen, de preventie en bestrijding
van witwaspraktijken, de doeltreffende samenwerking tussen politie, douane en
justitiële autoriteiten, de integratie van activiteiten op drugsgebied in Schengen-
verband, de tenuitvoerlegging van het actieplan van de EU inzake georganiseerde
criminaliteit en de samenwerking met derde landen en regio’s in de strijd tegen de
handel in illegale drugs.
 
 Op het vlak van internationale samenwerking zal de EU stelselmatig
drugscontrole-elementen inbouwen in haar ontwikkelingsbeleid. Steeds volgens het
beginsel van gedeelde verantwoordelijkheid wil de EU hoge prioriteit geven aan
ontwikkelingssamenwerking met regeringen en regionale organisaties die passende
maatregelen nemen voor nationale drugsbestrijdingsplannen en blijk geven van een
sterke politieke betrokkenheid bij de strijd tegen illegale drugs. Controle en bewaking
van alle drugsmaatregelen, waaronder alternatieve ontwikkeling, zijn van het hoogste
belang.
 
 Parallel aan de desbetreffende ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten moet de
drugsproblematiek ook worden aangepakt in het kader van een geregelde politieke
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dialoog met de betrokken landen en regio’s. Verder zal de EU een actieve rol blijven
spelen op internationale podia om de doeltreffendheid van wereldwijde en regionale
drugsbestrijdingsactiviteiten te verbeteren. De coördinatie van de
drugsbestrijdingsactiviteiten van internationale donoren is hierbij een vereiste. Binnen
deze context moet onze relatie met de geïndustrialiseerde partners worden versterkt.
We moeten samen werken aan de identificatie, financiering en uitvoering van projecten
in regio’s waar de drugsproblematiek zich het sterkst doet voelen, waarbij de
complementariteit van onze acties gewaarborgd moet zijn.
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Bijlage I

NAAR EEN EVALUATIE VAN DE BESTAANDE INSTRUMENTEN EN
PROGRAMMA’S VAN EG EN EU

De Commissie heeft zichzelf de taak opgelegd een rapport aan te bieden over de
implementatie van het Actieplan voor 1995-1999 en geschikte voorstellen te doen voor
de volgende periode van vijf jaar (2000-2004)25. Het evalueren van de diverse
instrumenten en programma’s van de EG en de EU die betrekking hebben op het
fenomeen drugs en die onder het Actieplan vallen, heeft - zoals uit het onderstaande
blijkt - slechts ten dele plaatsgevonden.

I. INFORMATIE

Sinds 1995 heeft het EWDD (Europees Waarnemingscentrum voor drugs en
drugsverslaving) - in nauwe samenwerking met de Nationale Knooppunten van
“REITOX” in elke lidstaat - drie rapporten over de drugssituatie in Europa opgesteld,
vijf gemeenschappelijke hoofdindicatoren voor gegevensverzameling ontwikkeld en
onderzoeksrapporten gepubliceerd over specifieke onderwerpen, zoals
epidemiologische trends en reacties op nieuwe synthetische drugs. De aandacht werd
met name gericht op vier hoofdprincipes met betrekking tot vraagvermindering (te
weten voorkoming, schadebeperking, zorg en rehabilitatie):

 • de vastlegging van een geschikte terminologie, methodologie en technologie
voor een efficiënte gegevensuitwisseling op EU-niveau;
• de bevordering van systematische en wetenschappelijke evaluatie en het ter
beschikking stellen van instrumenten en richtsnoeren voor onderzoekers en
deskundigen op dit gebied.

Het EWDD heeft samen met de REITOX-knooppunten instrumenten ontwikkeld,
waaronder de EDDRA-database, een informatiesysteem over de activiteiten tot
vraagvermindering, die niet alleen groot potentieel heeft als beleidsinstrument maar
ook als bron dient voor deskundigen die geïnteresseerd zijn in het vergelijken van
methodologieën en goede praktijken, of die samenwerkingsverbanden willen oprichten
met initiatieven in andere lidstaten. De EDDRA bevat momenteel informatie over meer
dan 100 lopende projecten in de lidstaten. Alle geregistreerde projecten moeten
voldoen aan kwaliteitseisen die in samenwerking met de lidstaten opgesteld zijn.

Een ander door het EWDD geïmplementeerd initiatief is het systeem voor de
vroegtijdige signalering van nieuwe synthetische drugs, een nuttig en in een vroeg
stadium inzetbaar instrument voor preventieve, vooral op de jeugd gerichte strategieën
en activiteiten.

Een onafhankelijke externe evaluatiestudie van het EWDD gaat in de loop van 1999
van start; de resultaten worden voor het einde van het jaar verwacht.

                                               
25 Mededeling van de Commissie aan de Raad en het EP betreffende een actieplan van de Europese
Unie inzake drugsbestrijding (Com(94) 234 def. van 23.06.1994, blz. 33).
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II. ACTIE MET BETREKKING TOT VRAAGVERMINDERING

2.1 Het eerste vijfjarenprogramma voor een communautair actieprogramma inzake
preventie van drugsverslaving (1996-2000)26

In het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt drugsverslaving een probleem op
het gebied van de volksgezondheid genoemd, dat met prioriteit aangepakt moet
worden. De Commissie was van mening dat het opzetten van een specifiek
drugspreventieprogramma de beste manier was om bestaande resultaten te
consolideren en verder te ontwikkelen. Het communautaire vijfjarenprogramma inzake
preventie van drugsverslaving (1996-2000) werd, na raadpleging van het Economisch
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, in december 1996 goedgekeurd door
het EP en de Raad. Het programma is in januari 1997 van start gegaan voor een
periode tot eind 2000 en met een begroting van in totaal 27 miljoen ECU.

Het programma past in een dubbele context, namelijk het gemeenschappelijke
actiekader op het gebied van de volksgezondheid27 en het Actieplan van de Europese
Unie voor de drugsbestrijding (1995-1999), waaraan het een bijdrage levert, namelijk
aan het gedeelte “Actie met betrekking tot vraagvermindering”.

De doelstellingen van het programma zijn: het bevorderen van de samenwerking tussen
de lidstaten, het ondersteunen van hun acties en het bevorderen van de onderlinge
afstemming van hun beleid en programma’s op het gebied van voorkoming van
drugsverslaving. Het programma streeft er ook naar de samenwerking te verbeteren
met derde landen en internationale organisaties die zich bezighouden met het
voorkomen van drugsgebruik. De acties worden in nauwe samenwerking met de
lidstaten uitgevoerd. De Commissie wordt daarbij ondersteund door een comité van
functionarissen uit de lidstaten en de landen van de EER.

Vóór het jaar 2000 moeten 16 prioritaire acties geïmplementeerd worden, die
onderverdeeld kunnen worden in twee hoofdcategorieën: (a) Gegevens, onderzoek en
evaluatie en (b) Informatie en educatie en opleiding op gezondheidsgebied.

De prioriteiten zijn vastgesteld in jaarlijkse activiteitenprogramma’s. Bij de
gefinancierde projecten gaat het om de uitwisseling van informatie tussen deskundigen,
om het bevorderen van de interactie tussen onderzoekers en mensen uit de praktijk, om
het verbeteren van methoden voor het vaststellen van behoeften
(preventie/behandeling) en factoren die gunstig zijn voor preventie en behandeling, en
om het gezamenlijk testen en beoordelen van instrumenten die bedoeld zijn om
drugsverslaving te voorkomen. In deze context is een aantal transnationale netwerken
opgezet, zoals het EATI (Europees Opleidingsinstituut Verslavingen) met
opleidingscentra in Amsterdam, Athene en Helsinki, ENDHASP (het Europees
Netwerk van Drugs- en HIV/AIDS-diensten in gevangenissen), EPSP (Europees
ondersteuningsproject voor mensen in eenzelfde situatie), T3E (Europese
uitwisselingsopleiding drugsverslaving), ERIT (Federatie van Europese deskundigen

                                               
26 PB nr. 19 van 22.01.1997.
27 Artikel 129 en Mededeling van de Commissie van 24.11.1993, COM (93) 559 def.
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werkzaam op het gebied van drugsmisbruik), FESAT (Europese Stichting voor drugs-
helplines), EURO-METHWORK (forum voor uitwisseling van kennis tussen
methadonverstrekkers in Europa) en IREFREA (netwerk voor onderzoek en evaluatie
met betrekking tot preventie).

Met het voornoemde wordt beoogd preventiemodellen te definiëren, verbeteren en
implementeren voor bepaalde doelgroepen of bepaalde milieus. Veel projecten leggen
de nadruk op multidisciplinaire samenwerking en samenwerking tussen de publieke en
de particuliere sector.

Van bijzonder belang zijn onderstaande projecten:

• Ontwikkeling van samenwerking tussen steden: uitwisseling van ervaringen op
het gebied van lokale preventie en risicobeperkende strategieën; bevordering van
en steun voor multidisciplinaire samenwerking; het opzetten van een pool van
Europese experts op specifieke vakgebieden en het bevorderen van innovatieve
projecten; diagnoses en proefprojecten betreffende de gezondheids- en sociale
aspecten van drugstoerisme tussen steden die met name getroffen zijn door het
fenomeen;

 • Verbetering van strategieën en praktijken die gericht zijn op specifieke en/of
bijzonder kwetsbare groepen:

(a) bevordering en evaluatie van programma’s voor de behandeling van aan
drugs verslaafde gedetineerden; proefprojecten op dit gebied; het ontwerpen
van richtsnoeren inzake preventieve maatregelen en risicobeperkende
maatregelen in gevangenissen; het opleiden van gevangenispersoneel en ander
personeel om problemen met betrekking tot drugsverslaving in de
gevangenissen te kunnen aanpakken en om praktijken te kunnen verbeteren;

(b) bevordering van onderzoek en het gebruik van onderzoeksresultaten met
betrekking tot ouders en aanstaande ouders die verslaafd zijn, en hun
kinderen;

(c) diagnose, promotie en evaluatie van strategieën om groepen te bereiken
die als bijzonder kwetsbaar gelden, zoals etnische minderheden, migranten en
bepaalde groepen van verslaafden;

(d) ontwikkeling van kennis op het gebied van programma’s met betrekking
tot vervangingsmiddelen voor drugs (met name methadon) en het opzetten
van een referentienetwerk voor personen die binnen Europa reizen terwijl ze
onder behandeling zijn voor hun verslaving; evaluatie van de gevolgen van
distributieprogramma’s voor injectiespuiten in het gebied rond de
Middellandse Zee.

 • Aanpassing en verbetering van praktijken die gericht zijn op jongeren en
nieuwe vormen van drugsgebruik: vergelijking, evaluatie, testen en verspreiding
van nieuwe methoden om het gebruik van ecstasy te voorkomen; gebruik van
nieuwe technologieën voor preventieve doeleinden, ook in de onderwijswereld;
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promotie, verbetering en aanpassing van diensten, waaronder helplines op het
gebied van drugs.

• Vaststelling en gebruikmaking van veelbelovende aanpakmethoden op het
gebied van primaire preventie, met de ontwikkeling van
uitwisselingsprogramma’s en samenwerkingsverbanden tussen verantwoordelijke
plaatselijke instanties, onderwijskrachten, sociaal werkers etc.; testen en
promoten van preventiehulpmiddelen van aanpakmethoden waarbij burgers
betrokken worden, waaronder jongeren, in lokale preventiestrategieën.

 • Opleiding: Op basis van het resultaat van een in november 1997 door de
Europese Commissie georganiseerd seminar wordt beoogd de uitwisseling van
studenten te bevorderen en bovendien initiatieven te bevorderen die het
drugspreventieaspect in vakopleidingsprogramma’s voor onderwijzend personeel
en personeel dat verantwoordelijk is voor jongeren, verbeteren. Ook zal prioriteit
worden gegeven aan steun voor het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s
voor gevorderden, onderwijsmaterialen en –modules voor hen die waarschijnlijk
in contact komen met drugsgebruikers en risicogroepen.

De derde Europese Drugspreventieweek werd in november 1998 gehouden en had als
motto: “Praten is de eerste stap”. In de 16 deelnemende landen en ook op
transnationaal niveau werd een groot aantal activiteiten georganiseerd om het
probleem in de maatschappij en in samenwerkingsverbanden onder de aandacht te
brengen. Verscheidene nationale projecten zijn langlopende projecten, waardoor ze pas
in de toekomst vruchten zullen afwerpen.

Na de publicatie van een oproep tot inschrijving werd door Publicis Etoile in Parijs, in
nauwe samenwerking met de nationale coördinatoren en de Commissie, een
uitgebreide communicatiecampagne opgezet. De campagne omvatte een 30 seconden
durende televisiespot, een radiocommercial, een persbericht, een boekje in 16 talen en
een poster. De week ging van start met een tweedaagse internationale conferentie over
drugspreventie en –beleid. Deze conferentie werd door de stad Wenen samen met het
UNDCP en met steun van de Commissie georganiseerd.

De externe evaluatie van het communautaire actieprogramma inzake preventie van
drugsverslaving is nog gaande. Een tussentijds rapport zal in de eerste helft van 1999
aangeboden worden aan het Parlement en de Raad.

Enkele belangrijke resultaten van de tussentijdse evaluatie zijn:

Gedurende de eerste twee jaar van het vijfjarenprogramma werd begonnen met de
implementatie van het merendeel van de acties van het programma. Toch moet er nog
veel gebeuren op gebieden zoals: terugvalpreventie en rehabilitatie; het evalueren van
de effectiviteit van informatiecampagnes en campagnes op het gebied van
gezondheidsvoorlichting; instrumenten voor gevallen waarin sprake is van
polydrugsgebruik; de uitbreiding van het Europese netwerk van “proefsteden” en het
promoten van initiatieven om in de vakopleiding van leraren het aspect drugspreventie
te verbeteren; beroepen op het gebied van de gezondheids- en sociale zorg en andere
beroepsbeoefenaren die verantwoordelijk zijn voor jongeren.
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Veel hangt ook af van de follow-up van de projecten en van de mogelijkheden voor het
EWDD en andere Europese instituten om resultaten te verspreiden, omdat de
uitvoerders van de projecten de resultaten vaak slechts in zeer beperkte mate
verspreiden. In dezelfde geest dient de financiering van Europese netwerken op het
gebied van acties voor de volksgezondheid die verband houden met drugs, prioriteit te
hebben. Het doel hiervan moet het verspreiden van projectresultaten zijn.

Een aantal projecten heeft indrukwekkende resultaten opgeleverd. Veel multinationale
netwerken en teams die door het programma ondersteund werden, lijken een zeer
kosteneffectieve manier te zijn om een communautaire toegevoegde waarde te creëren.
De projectrapporten van de netwerken slagen er echter vaak niet in een overtuigend
beeld te geven van het vermogen van de netwerken om de expertise en ervaringen te
vergaren die aanwezig zijn in de lidstaten en de relevante instanties in de lidstaten. Ook
slagen ze er niet in aan te tonen dat de netwerken in staat zijn de verkregen informatie
in voldoende mate te verspreiden. Een gunstige ontwikkeling is het aantal netwerken
dat elektronische informatiekanalen aanbiedt, zoals websites, elektronische
gegevensbanken en andere gebruiksmogelijkheden van het Internet.

De gefinancierde projecten lijken de nadruk te leggen op benaderingswijzen die
rechtstreeks gericht zijn op het individu, waardoor er een gebrek is aan projecten die
wat gezondheidsproblemen als gevolg van drugsgebruik betreft, een breder publiek
aanspreken. Dergelijke projecten zijn nodig om de kennis te vergroten over de
uitwerking van het overheidsbeleid ten aanzien van drugs, dat gericht is op een groter
publiek en op de haalbaarheid van specifieke interventiemodellen in verschillende
contexten van overheidsbeleid.

Door de grote politieke discussies, zowel op EU- en internationaal niveau als op
nationaal en gemeentelijk niveau, over toekomstige strategieën met betrekking tot het
overheidsbeleid ten aanzien van drugsproblemen, bestaat er een grote behoefte aan op
onderzoeksgegevens gebaseerde bewijzen, om beleidsvormers te helpen een keuze te
maken uit verschillende mogelijke strategieën.

2.2 Werkgelegenheidsinitiatieven (Employment-Integra en Youthstart)

Employment is een van de initiatieven die goedgekeurd zijn door de Europese
Commissie. Het initiatief valt gedurende de periode 1995-1999 onder het Sociaal
Fonds. De totale begroting voor die periode is bijna 3500 miljoen ECU (incl. bijdragen
van de EU en de lidstaten). De bedoeling van dit initiatief is mensen te helpen die
moeite hebben een geschikte baan of carrière te vinden, te behouden of verder te
ontwikkelen.
Het Werkgelegenheidsinitiatief omvat:

YOUTHSTART (voor kansarme jongeren)
INTEGRA (voor mensen die geen kans maken op de arbeidsmarkt)
NOW (voor vrouwen)
HORIZON (voor gehandicapten).
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Van deze vier zijn hier vooral de eerste twee van bijzonder belang. Net als de overige
initiatieven financieren INTEGRA en YOUTHSTART projecten die innovatief zijn en
gekenmerkt worden door een hoge mate van lokale betrokkenheid. Alle projecten
worden in het kader van transnationale samenwerkingsverbanden samen met projecten
van andere lidstaten uitgevoerd. Een aantal projecten met betrekking tot goede
praktijken maakt deel uit van groepswerk dat op nationaal en Europees niveau geleid
wordt door de lidstaten en dat ten doel heeft de producten van de projecten verder te
ontwikkelen. Het uiteindelijke doel van de projecten is het realiseren van positieve
veranderingen in het beleid en de praktijken op het gebied van opleidingen en
werkgelegenheid, en het delen van de informatie en ervaringen met alle
geïnteresseerden. De projecten zetten de betrokken personen ertoe aan hun leven zelf
in de hand te nemen en een constructieve bijdrage te leveren binnen hun plaatselijke
gemeenschap.

EMPLOYMENT-YOUTHSTART wil positieve veranderingen teweegbrengen in het
beleid en de praktijken met betrekking tot de opleiding en tewerkstelling van jongeren,
en de informatie en ervaringen delen met alle geïnteresseerden. Van alle
YOUTHSTART-projecten zijn er slechts enkele die direct gericht zijn op
drugsverslaving, maar een groot aantal ontwikkelt strategieën en benaderingswijzen die
relevant zijn voor het voorkómen van drugsmisbruik. Het gaat hierbij onder andere om
een geïndividualiseerde aanpak, waarbij de jongeren zelf mee moeten zoeken naar de
geschiktste oplossing voor hun problemen.

Uit de ervaringen die met deze projecten opgedaan zijn, is gebleken dat het zelf
meezoeken essentieel is voor het succes en dat de problemen van jongeren op
individuele basis aangepakt moeten worden. Deze aanpak is de kernactiviteit van de
meeste YOUTHSTART-projecten geweest, en daarom kunnen deze projecten vele
nieuwe inzichten en voorbeelden van goede praktijken bieden. Er bestaat een nauw
verband tussen het idee van in staat stellen en dat van zelf meezoeken.

Een goed voorbeeld van een preventieve actie in het kader van YOUTHSTART is het
project Phoenix Centre in Dublin, dat vooral gericht is op de teenagers in het centrum
van Zuid-Dublin die door een combinatie van drugsmisbruik, jeugdcriminaliteit en
spijbelen aan de zelfkant van de maatschappij beland zijn. Het project beoogt de
ontwikkeling van een uitgebreid omscholingsprogramma dat afgestemd is op de
behoeften van de doelgroep, zodat de deelnemers na de scholing andere teenagers die
in eenzelfde situatie verkeren, in hun gemeenschappen kunnen gaan begeleiden. De
doelgroep zal met behulp van IT een preventieprogramma opzetten voor gebruik op
scholen in hun eigen gemeenschappen. De tweede doelstelling is meer jongeren bewust
te maken van de gevaren van drugsmisbruik en ze duidelijk te maken hoe
drugsmisbruik hen binnen het schoolsysteem kwetsbaar maakt.

EMPLOYMENT-INTEGRA is wat financiële middelen betreft het grootste op zich
staande initiatief voor het aanpakken van het drugsprobleem, en heeft verschillende
projecten opgezet die gericht zijn op het integreren van groepen die buiten de
arbeidsmarkt vallen of het risico lopen daarbuiten te vallen. Na twee oproepen om
projecten in te dienen (1995 en 1997), is besloten in totaal 1559 projecten te laten
financieren door het Europees Sociaal Fonds. Voor medefinanciering zorgen openbare
en particuliere instellingen in de lidstaten.
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INTEGRA legt vooral de nadruk op migranten en vluchtelingen die mogelijkerwijs
door bijvoorbeeld racisme of xenofobie gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt.
Meer dan de helft van de projecten heeft hoofdzakelijk betrekking op de integratie van
migranten of de bestrijding van discriminatie om racistische of xenofobische redenen.
INTEGRA steunt ook mensen in achtergebleven stadswijken. Een aanzienlijk deel van
de mensen die profiteren van INTEGRA (meer dan 20 % van de projecten), zijn
drugsgebruikers. Andere grote doelgroepen zijn bijvoorbeeld (ex-)gedetineerden,
langdurig werklozen en daklozen. Een groot aantal projecten is gericht op meer dan
een doelgroep en ontwikkelt transversale benaderingswijzen.

Binnen INTEGRA wordt prioriteit gegeven aan proefprojecten die o.a. het volgende
beogen:

- mensen informeren over het bestaan van lokale diensten waarvan zij gebruik kunnen
maken;

- mensen helpen hun leven beter in de hand te houden en zelf beslissingen te nemen
wanneer het gaat om zaken die voor hen relevant zijn;

- mensen te helpen zelf een onderneming te beginnen en het bevorderen van naamloze
en besloten vennootschappen, om zo nieuwe banen te creëren.

Een goed voorbeeld hiervan is een INTEGRA-project in Athene genaamd “Actieplan
voor de sociaal-economische integratie van drugsverslaafden”. Het project wordt
geleid door een particuliere organisatie in samenwerking met een aantal andere lokale
en nationale organisaties. Een van de doelstellingen is met hulp van lokale
contactpersonen ex-drugsverslaafden te helpen niet terug te vallen. Het algemene doel
van het project is drugsgebruikers te integreren in het arbeidsleven door een reeks
geïntegreerde maatregelen:

- ontwikkeling van zelfhulpgroepen op buurtniveau, die informatie verstrekken;
- adviezen;
- training in sociale vaardigheden en afstemming van de scholing op de behoeften van

de drugsgebruikers en die van de plaatselijke arbeidsmarkt;
- samenwerking met plaatselijke autoriteiten bij een aantal preventieve activiteiten en

bij acties die problemen onder de aandacht moeten brengen.

Het project is een onderdeel van een transnationaal partnerschap met andere
INTEGRA-projecten in Spanje, België en Ierland. Dit partnerschap heeft een
handleiding opgesteld met methodologische thema’s voor randgroepen. Juist het feit
dat verscheidene lidstaten betrokken waren bij het opstellen van de handleiding, heeft
ervoor gezorgd dat de handleiding binnen de gehele Unie toepasbaar is.

2.3 De scholings- en beroepsopleidingsprogramma’s (Jeugd voor Europa, Leonardo
da Vinci en Socrates)

- Jeugd voor Europa

Jeugd voor Europa is een communautair actieprogramma dat in 1995 goedgekeurd
werd. Het beslaat de periode van 1995 tot en met 1999 en heeft een begroting van
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126 miljoen ECU. Het doel van het programma is bij te dragen tot het scholingsproces
van jongeren, hetgeen geschiedt door bijvoorbeeld het uitwisselen van scholieren
(binnen de EU en met derde landen), het bevorderen van lokale activiteiten van
jongeren en met name het laten deelnemen van minder bevoorrechte jongeren aan de
activiteiten van het programma.

De projecten die door het programma gefinancierd worden, hebben een aantal
gezamenlijke doelstellingen:

- de gevaren te benadrukken die verbonden zijn aan uitsluiting, waaronder
racisme en xenofobie, via socio-educatieve maatregelen voor en door jongeren;
- jongeren stimuleren een actieve rol te spelen binnen de maatschappij via non-
profit organisaties en verenigingen;
- onafhankelijkheid, creativiteit en ondernemingszin onder jonge mensen
bevorderen;
- jongeren de kans geven hun mening te uiten en autoriteiten ertoe te bewegen
daarnaar te luisteren.

De programma-activiteiten zijn een aanvulling op zowel de activiteiten die door de
lidstaten ten uitvoer worden gebracht, als op de activiteiten die beoogd worden door
de communautaire programma’s voor scholing en opleiding (Socrates en Leonardo da
Vinci). De implementatie is deels gedecentraliseerd om de acties zo dicht mogelijk bij
de mensen te brengen waarvoor ze bedoeld zijn, en om ze aan te kunnen passen aan de
verschillende nationale systemen en situaties.

Drugsbestrijding is geen aandachtspunt van dit programma, maar kan wel in de
activiteiten worden opgenomen: uitwisseling van jongeren, aanmoediging van
plaatselijke acties en vooral toegang van achtergestelde jongeren. Jeugd voor Europa
heeft verschillende kleine projecten i.v.m. de drugsproblematiek gefinancierd.

- Leonardo da Vinci

Het programma Leonardo da Vinci is goedgekeurd voor een periode van 5 jaar
(1995-1999) en heeft als belangrijkste doelstelling het ondersteunen van de
beleidsontwikkeling en van innovatieve acties in de lidstaten, door transnationale
projecten te bevorderen waarin organisaties deelnemen die belang hebben in
opleidingen. Alle 15 lidstaten kunnen eraan deelnemen, net als de meeste landen in
Midden- en Oost-Europa die willen toetreden tot de EU.

Het programma is bedoeld voor opleidingen voor beroepen van de toekomst, om te
anticiperen op veranderingen, om voor te bereiden op en te experimenteren met nieuwe
methoden. Vakopleidingen vormen de kern van de strategieën van de lidstaten
waarmee zij willen reageren op toekomstige economische en sociale problemen en
ontwikkelingen.

Drugsbestrijding is geen belangrijk aandachtspunt van het programma, maar kan
opgenomen worden in het maatregelenpakket dat bedoeld is om sociale uitsluiting
tegen te gaan. Het programma zou het creëren van bijvoorbeeld pedagogisch materiaal
mogelijk kunnen maken, om studenten en docenten meer bewust te maken van de
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problemen rondom drugs. In deze context heeft het Leonardo da Vinci-programma al
een aantal drugsgerelateerde projecten gefinancierd:

(i) de ontwikkeling van flexibele onderwijsinstrumenten en methodologieën gericht op
het ondersteunen van de reïntegratie van jonge criminelen via het opleidingsproces;

(ii) het ontwerpen van een interactief continu opleidingsprogramma over aan
drugsverslaving gerelateerde informatie, bedoeld voor communicatiedeskundigen, en
het experimenteren daarmee alsmede het ten uitvoer brengen daarvan;

(iii) vakopleiding voor jongeren die uit de gevangenis komen;

(iv) verbetering van de kwaliteit van vakopleidingen voor beroepen in de
gezondheidszorg en de sociale sector.

- Socrates

Het Socrates-programma is goedgekeurd voor een periode van 5 jaar  (1995-1999) en
heeft ten doel de kwaliteit en relevantie te verbeteren van onderwijs voor kinderen,
jongeren en volwassenen, door de Europese samenwerking en de toegankelijkheid van
alle leermogelijkheden binnen de gehele EU te verbeteren. Het programma geldt voor
alle 15 lidstaten van de EU, voor de kandidaat-lidstaten en voor IJsland, Liechtenstein
en Noorwegen.

Drugsbestrijding behoort niet tot de belangrijkste aandachtspunten van het programma
en er is ook geen specifieke actie met dit doel, maar drugsbestrijding kan als educatief
onderwerp in aanmerking komen op de meeste actie- en educatieve niveaus binnen
Socrates.

Wat hoger onderwijs betreft, kan ERASMUS bijdragen tot preventie en onderzoek via
thematische netwerkprojecten.

Op het gebied van schoolonderwijs kan COMENIUS ertoe bijdragen dat het
onderwijzend personeel zich meer bewust wordt van de problemen die drugsgebruik
met zich brengt. Verder kan COMENIUS bijdragen tot bevordering van
partnerschappen tussen scholen, opleidingsactiviteiten voor onderwijzend personeel en
interculturele onderwijsprojecten.

2.4 De Kaderprogramma’s inzake Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en
Demonstratie

In de context van het Vierde Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische
Ontwikkeling (1994-1998) is – hoofdzakelijk in het kader van het Biomed
2-programma – onderzoek gedaan naar het beperken van de vraag naar drugs. In het
kader van Gebied 3 Hersenonderzoek zijn drie projecten gefinancierd om
hersenreceptoren en de fysieke mechanismen van pijn en drugsverslaving te
onderzoeken. Op het gebied van doping in de sport is er een extra project gefinancierd.
Hierbij ging het om het gebruik van groeihormonen door atleten.
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In de context van het Vierde Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische
Ontwikkeling is ook nog onderzoek verricht naar:

- sociale kosten en kostenefficiëntie: het programma inzake gericht sociaal-economisch
onderzoek bood de mogelijkheid de ontwikkeling van methodologische instrumenten
te financieren voor het analyseren van gegevens zoals de sociale kosten en de
kostenefficiëntie van beleid, de analyse van verschillende beleidsscenario’s en het
opzetten van netwerken van wetenschappers uit verschillende disciplines voor het
ontwikkelen van sociaal-economische analyses van drugsgebruik, consequenties en
interventies.

- testen langs de weg: er werden twee onderzoeksprojecten opgezet met betrekking tot
het testen op drugs bij controles langs de weg (genaamd ROSITA en CERTIFIED).
ROSITA houdt zich bezig met hypermoderne apparatuur voor het testen op de
aanwezigheid van drugs en geneesmiddelen in urine, speeksel en transpiratievocht,
alsmede met gebruikers-, operationele, wettelijke en institutionele eisen. CERTIFIED
zal zich bezighouden met psychofysiologische (op perceptie gebaseerde en motorische
vaardigheden) methoden voor het detecteren van drugs.

In de context van COST (Europese samenwerking op het gebied van wetenschappelijk
en technisch onderzoek) is in 1992 een actie opgezet met betrekking tot “de evaluatie
van acties tegen drugsmisbruik”. Het evaluatierapport hiervan was in augustus 1998
gereed. In het kader van COST is ook de onlangs gestarte studie over “Kwaliteits- en
ethische aspecten van interventies tegen drugsgebruik in Europa” gefinancierd.

Naar aanleiding van een initiatief van het Nederlandse en Luxemburgse voorzitterschap
van de Raad heeft op 16 september 1997 in Brussel een belangrijke workshop
plaatsgevonden. Tijdens deze workshop werden prioriteiten vastgesteld voor
onderzoek op het gebied van synthetische drugs.

Onderzoek naar onderwerpen betreffende drugs heeft speciale aandacht gekregen in
het Vijfde Kaderprogramma inzake onderzoek, technologische ontwikkeling en
demonstratieactiviteiten (1998-2000), en dan met name in het programma “Kwaliteit
van het bestaan en beheer van de biologische hulpbronnen”. De prioritaire gebieden
staan aangegeven in hoofdstuk IV.B.3 van het hoofddocument.

2.5 Verlenen van steun aan henneptelers

In juni 1998 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 1420/9828 tot wijziging van
Verordening (EEG) nr. 619/71 houdende vaststelling van de algemene voorschriften
voor het verlenen van steun voor vlas en hennep goedgekeurd. Door de wijziging
komen voor steun alleen nog maar henneptelers in aanmerking die een contract
gesloten hebben met een erkende primaire hennepverwerker of iemand die hennep tot
stro verwerkt. De steun wordt alleen verleend wanneer het THC-gewicht
(tetrahydrocannabinol) van een monster dat op een constant gewicht gehouden wordt,
niet meer is dan:

                                               
28 PB L 190 van 4 juli 1998.
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- 0,3 % voor de doeleinden van de steunverlening tot het verkoopseizoen 2000/2001,
- 0,2 % voor de doeleinden van de steunverlening voor daaropvolgende

verkoopseizoenen.

III. ACTIE MET BETREKKING TOT HET BEPERKEN VAN DE
ILLEGALE HANDEL IN VERDOVENDE MIDDELEN EN
PSYCHOTROPE STOFFEN

3.1 Oneigenlijk gebruik van uitgangsstoffen en psychotrope stoffen

Ten aanzien van de controle op uitgangsstoffen is het de taak van de Gemeenschap
regelgeving en beleid voor te stellen. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het
uitvoeren van de regels en voorschriften van het beleid.

Op het gebied van intracommunautaire controle vormt Richtlijn 92/109/EEG van
14 december 1992 inzake de vervaardiging en het in de handel brengen van bepaalde
stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en
psychotrope stoffen het wettelijk kader dat door de lidstaten geïmplementeerd wordt.
Er wordt nauw contact onderhouden met de beroepsverenigingen op het gebied van
chemische stoffen, om de noodzakelijke samenwerking te verbeteren op het gebied van
het delen van informatie over het oneigenlijk gebruik van de chemische uitgangsstoffen
als genoemd in bijlage 1 van de richtlijn.

Deze samenwerking tussen de beroepsverenigingen en de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten zou uitgebreid kunnen worden tot stoffen die niet op de lijst in genoemde
bijlage staan, wanneer het amendement op de bestaande wetgeving in 1999
goedgekeurd wordt, zodat een en ander ook gaat gelden voor uitgangsstoffen van
nieuwe synthetische drugs29.

Voor de controle op de externe handel in chemische stoffen bestaan er de volgende
communautaire instrumenten: Verordening (EEG) nr. 3677/90 van de Raad en
Verordening (EEG) nr. 3769/92 van de Commissie, samen met een aantal
overeenkomsten inzake controle op uitgangsstoffen, die de Gemeenschap op bilaterale
basis gesloten heeft met acht OAS-landen. Daarnaast kan de Gemeenschap op basis
van deze overeenkomsten technische hulp bij de controle op chemische stoffen
aanbieden aan de landen van het Andes-pact (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en
Venezuela) en aan Chili en Mexico.

Tussen deskundigen van de Commissie en deskundigen van de lidstaten vindt binnen
het comité als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 3677/90 en Richtlijn
92/109/EEG regelmatig overleg plaats. Tijdens deze vergaderingen worden de
opgestelde voorschriften en de uitvoering daarvan besproken. Bovendien worden hier
de controle-instrumenten geëvalueerd. De doeltreffendheid van deze controle-
instrumenten is niet extern geëvalueerd.

                                               
29 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn van
de Raad 92/109/EEG (COM(1998) 22 def. van 21.01.1998).
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Een mandaat van de Raad dat in september 1995 verleend werd, bood de Commissie
de mogelijkheid bilaterale controle-overeenkomsten met betrekking tot uitgangsstoffen
te sluiten met de OAS-landen (Organisatie van Amerikaanse Staten). De betreffende
onderhandelingen hebben geleid tot het sluiten van acht overeenkomsten: a) in
december 1995 met de landen van het Andes-Pact (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru
en Venezuela); b) in maart 1997 met Mexico; c) in mei 1997 met de VS en d) in
november 1998 met Chili. Met de MERCUSOR-landen zijn onderhandelingen
gevoerd.

In september 1993 kreeg de Commissie van de Raad een mandaat om met de ASEAN-
landen in onderhandeling te treden met het doel overeenkomsten te sluiten betreffende
de controle op uitgangsstoffen. Gesprekken op dienstniveau hebben plaatsgevonden
met Indonesië, Maleisië, de Filippijnen en Thailand.

Op VN-niveau heeft de Gemeenschap actief bijgedragen tot verscheidene
vergaderingen en internationale onderhandelingen over de controle op uitgangsstoffen.
Het betrof hier onder andere: a) de drugsonderhandelingen in het kader van de
SAVVN voor het Actieplan inzake uitgangsstoffen in 1997 en 1998; b) de jaarlijkse
bijeenkomsten van de CND (Commission on Narcotic Drugs), waar onderwerpen
betreffende de controle op uitgangsstoffen besproken werden; c) een aantal door de
INCB (International Narcotics Control Board) georganiseerde seminars met
betrekking tot de controle op uitgangsstoffen, en d) de vergaderingen van de
HONLEA (Heads of National Drugs Law Enforcement Agencies-Europe),
georganiseerd door het UNDCP (United Nations Drug Control Programme).

De Commissie en de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Administration) hebben
samen een aantal vergaderingen georganiseerd met de landen die veel uitgangsstoffen
produceren en/of exporteren, teneinde gemeenschappelijke richtsnoeren op te stellen
voor informele en vrijwillige informatie-uitwisseling (MCRI = Multilateral Chemical
Reporting Initiative). De meest recente bijeenkomsten waren in Praag (februari 1997)
en Lissabon (november 1997).

Van 1994 tot 1997 heeft de Commissie opleidingsseminars georganiseerd. Deze waren
bedoeld om functionarissen in de lidstaten beter vertrouwd te maken met de controle
op uitgangsstoffen. Vanaf 1997 werden deze seminars ook op nationaal niveau
gehouden.

In 1994 werd door de Commissie PREXCO opgezet, een gegevensbank met
waardevolle gegevens over uitgangsstoffen. De gegevensbank was bedoeld om de
lidstaten te helpen bij het opzetten van de relevante wettelijke structuren met
betrekking tot de controle op uitgangsstoffen, daar deze zeer technische activiteit voor
veel lidstaten volkomen nieuw was. Na de inwerkingtreding van Verordening (EEG)
nr. 515/9730 was PREXCO niet langer een nuttig instrument. Toch blijven de gegevens
van PREXCO in het DIS-systeem beschikbaar voor de relevante instanties in de
lidstaten.

                                               
30 Dit creëerde de wettelijke basis voor het DIS: een centrale gegevensbank in de Gemeenschap, die
bestuurlijke autoriteiten in de lidstaten de mogelijkheid biedt overtredingen van het douane- en
landbouwrecht te onderzoeken en te vervolgen (ook wanneer het gaat om uitgangsstoffen).
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3.2 Witwaspraktijken

Het Tweede Implementatierapport van de Commissie (goedgekeurd op 1.7.1998)
betreffende de Richtlijn inzake de preventie van het gebruik van het financiële systeem
voor het witwassen van geld31 is naar de Raad en het Parlement gestuurd. In het
rapport staat dat alle lidstaten de richtlijn ten uitvoer hebben gebracht. De enige
inbreukprocedure die momenteel loopt, betreft de anonieme spaarboekjes in
Oostenrijk. Het rapport oordeelt ook vrij positief over de uitwerking van de richtlijn.
Van de richtlijn moet echter vooral een preventieve werking uitgaan, en het is
onmogelijk te zeggen hoeveel geld minder witgewassen is dankzij de richtlijn. Aan de
andere kant tonen de gegevens over verdachte transacties aan dat de financiële sector
goed gereageerd heeft op zijn verantwoordelijkheden krachtens de richtlijn.

Nieuwe, verbeterde maatregelen moeten echter genomen worden, zoals gevraagd door
het EP en het Actieplan inzake georganiseerde criminaliteit. Er worden met name
maatregelen genomen om de werkingssfeer van de richtlijn uit te breiden tot de niet-
financiële sectoren.

3.3 Samenwerking van justitie, douane en politie krachtens titel VI van het Verdrag
betreffende de Europese Unie (VEU)

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Europese Unie heeft de
samenwerking in de strijd tegen de illegale drugshandel geleid tot goedkeuring door de
lidstaten krachtens titel VI van het Verdrag van een groot aantal wettelijke
instrumenten, waaronder programma’s met betrekking tot de opleiding en uitwisseling
van politiemensen. Sinds de goedkeuring van het actieplan van de Gemeenschap inzake
bestrijding van de georganiseerde criminaliteit wordt een groot aantal van de concrete
maatregelen ten uitvoer gebracht die genoemd worden in de aanbevelingen van het
actieplan.

De effecten van wettelijke instrumenten krachtens titel VI zijn nog niet geëvalueerd.
Dit komt doordat de instrumenten en programma’s pas onlangs goedgekeurd en
geïmplementeerd zijn. De Commissie is in de toekomst van plan bij te dragen tot het
controleren van de implementatie van de instrumenten en programma’s op grond van
titel VI. In 1999 zullen de programma’s op grond van titel VI extern geëvalueerd
worden.

3.3.1 Algemene kaders voor samenwerking

• JUSTITIËLE SAMENWERKING

Uitlevering

De uitleveringsregelingen van de lidstaten zijn gebaseerd op een aantal internationale
overeenkomsten, met name het Europees Verdrag van 1957 met betrekking tot
uitlevering. Teneinde deze regelingen te vereenvoudigen en verbeteren, werd in 1995

                                               
31 PB nr. 166 van 28.06.91.



53

het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot
uitlevering32 goedgekeurd, gevolgd in 1996 door een algemener verdrag betreffende
uitlevering tussen de lidstaten33. In dit laatste verdrag wordt de uitlevering van
onderdanen geregeld. Hoewel de lidstaten door middel van besluiten mogen afwijken
van deze regel, hebben dergelijke besluiten een beperkte geldigheidsduur en kunnen ze
herzien worden. Dit verdrag is echter nog niet in werking getreden.

Wederzijdse juridische ondersteuning

Wederzijdse juridische ondersteuning tussen de lidstaten geschiedt voornamelijk op
basis van het Verdrag van 1959 inzake wederzijdse ondersteuning. Momenteel wordt
gewerkt aan een nieuw verdrag en een protocol om de voorwaarden voor een
dergelijke ondersteuning verder te vereenvoudigen en te verbeteren. In het nieuwe
verdrag zal het directe contact tussen de justitiële autoriteiten in de lidstaten worden
geregeld. Bovendien zal het verdrag bepalingen bevatten die moderne
opsporingsmethoden en vervolgingsprocedures toestaan, waaronder het gebruik van
gecontroleerde leveringen, afluisteren van telefoons e.d. en video-observatie. In het
kader van een nog op te stellen protocol bij het verdrag zal verder gekeken worden
naar het gebruik van andere bijzondere opsporingsmethoden.

Europees justitieel netwerk

Het Gemeenschappelijk Optreden van de EU van 29 juni 1998 voor de oprichting van
een Europees justitieel netwerk34 biedt een kader voor contact en ervaringsuitwisseling
tussen rechterlijke ambtenaren, opdat ze de justitiële samenwerking tussen de lidstaten
kunnen verbeteren. Het netwerk is in 1998 gereedgekomen en heeft nu
verbindingspersonen in alle lidstaten. Het netwerk biedt een forum voor periodieke
vergaderingen van de verbindingspersonen en zorgt ook voor het updaten van de
informatie. De verbindingspersonen zijn beschikbaar voor de justitiële instanties in hun
eigen land en in andere landen om hulp te bieden bij verzoeken om justitiële
samenwerking.
• SAMENWERKING VAN POLITIE EN DOUANE

Het globale kader voor samenwerking op het gebied van politiezaken is gedomineerd
door de goedkeuring van het Verdrag van 26 juli 1995 tot oprichting van een
Europese Politiedienst (Europol)35, dat op 1 oktober 1998 van kracht geworden is.
Van groot belang is tevens de goedkeuring van het gemeenschappelijk optreden van
14 oktober 1996 waarin voorzien wordt in een gezamenlijk kader voor de initiatieven
van de EU-lidstaten betreffende verbindingsofficieren36. Het algemene kader voor
samenwerking tussen politiediensten wordt ook bevorderd door het aanleggen en
bijhouden van een repertorium voor specialistische bekwaamheden, vaardigheden
en expertise op het gebied van de bestrijding van de internationale

                                               
32 PB C 78 van 30.03.1995.
33 PB C 313 van 23.10.1996.
34 PB L 191 van 7.07.1998.
35 PB C 316 van 27.11.1995.
36 PB L 62 van 20.03.1995.
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georganiseerde criminaliteit, teneinde de samenwerking tussen de lidstaten van de
Europese Unie op het gebied van de wetshandhaving te vergemakkelijken37.

Een Besluit van de Raad van 29 november 1996 betreffende overeenkomsten tussen
politie en douane inzake drugsbestrijding38 had als onderwerp: nauwere banden tussen
de politiediensten en de douane en vaststelling van hun respectieve rol wanneer het
gaat om activiteiten voor het handhaven van drugswetten, om deze autoriteiten
doeltreffender en doelmatiger te doen samenwerken.

Daarnaast tracht het gemeenschappelijk optreden van de Raad van 9 juni 1997
betreffende het verfijnen van de criteria voor gerichte controles, selectiemethodes,
enz. en het verzamelen van douane- en politie-informatie39 het gebruik van
doelstellingscriteria en gestructureerde selectiemethoden te optimaliseren. Een tweede
doel is het verzamelen van douane- en politie-informatie over de strijd tegen de
drugshandel.

• DRUGS

Het gemeenschappelijk optreden van de Raad van 17 december 1996 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen en praktijken van de lidstaten van de
Europese Unie ter bestrijding van drugsverslaving en ter voorkoming en bestrijding van
de illegale drugshandel40 heeft ten doel de samenwerking te verbeteren in de strijd
tegen drugsverslaving en de nationale wetgevingen onderling aan te passen “met het
oog op een grotere verenigbaarheid, voor zover dit nodig is om illegale drugshandel
in de Europese Unie te voorkomen en te bestrijden”. De lidstaten zullen zich ook
inspanningen moeten getroosten om de werkwijzen van hun politie, douanediensten en
justitiële instanties onderling compatibeler te maken en ervoor te zorgen dat binnen hun
rechtssystemen de straffen voor ernstige gevallen van drugshandel tot de zwaarste
behoren die opgelegd kunnen worden voor vergelijkbare ernstige misdaden.

Voor dit laatste heeft de Raad op 20 december 1996 een Resolutie inzake de
toepasselijke sanctie bij ernstige vormen van illegale handel41 in drugs
goedgekeurd, waarin bevestigd wordt dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat hun
nationale wetgeving de mogelijkheid biedt gevangenisstraffen op te leggen voor zware
gevallen van illegale drugshandel, die tot de “strengste vrijheidsstraffen behoren welke
door hun respectieve strafrecht worden opgelegd voor misdaden van vergelijkbare
zwaarte”.

In veel gevallen impliceerden successen in de strijd tegen de drugshandel een intensieve
samenwerking tussen politiediensten en organisaties. Teneinde de reeds bestaande
samenwerking tussen de douaneautoriteiten en handelsorganisaties te consolideren
heeft de Raad op 29 november 1996 een gemeenschappelijk optreden inzake
samenwerking42 goedgekeurd, waarin de lidstaten opgeroepen worden memorandums
                                               
37 PB L 342/2 van 32.12.1996.
38 PB C 375 van 12.12.1996.
39 PB L 159 van 17.06.1997.
40 PB L 342/6 van 31.12.1996.
41 PB C 10 van 11.1.1997.
42 PB L 322 van 12.12.1996.
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van overeenstemming tussen douane en handelsorganisaties op te stellen of verder
te ontwikkelen.

De Raad heeft besloten (via de goedkeuring van het gemeenschappelijk optreden van
29 november 199643) een mechanisme te creëren voor de uitwisseling van informatie
over de chemische descriptie van drugs. De Drugseenheid van Europol is
aangewezen als de instantie waaraan de lidstaten hun informatie over chemische
descripties moeten toezenden.

Op 16 juni 1997 keurde de Raad het gemeenschappelijk optreden betreffende de
uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle inzake nieuwe
synthetische drugs44 goed. De actie heeft ten doel een systeem voor de vroegtijdige
signalering van nieuwe synthetische drugs op te zetten, waarbij samengewerkt moet
worden door de lidstaten, Europol, het EWDD en de Europese Commissie. Tot nu toe
heeft het waarschuwingssysteem informatie verstrekt over twee nieuwe synthetische
drugs, te weten MBDB en 4-MTA. Het is noodzakelijk eerst alle mogelijkheden van
dit nieuwe instrument te benutten, alvorens na te gaan of een proactiever instrument
beter geschikt zou zijn.

3.3.2. Programma’s krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie

OISIN

Het OISIN-programma is in het kader van de EU opgesteld door het
gemeenschappelijk optreden van 20.12.199645. Het biedt een kader voor de
ontwikkeling en verbetering van de samenwerking tussen politie, douane en andere
autoriteiten die zich bezighouden met de rechtshandhaving46. Het programma dient de
autoriteiten verder een beter inzicht te geven in de werkmethoden van hun collega’s in
andere lidstaten.

Een groot aantal door OISIN ondersteunde projecten houdt verband met de bestrijding
van de drugshandel, een onderwerp dat herhaaldelijk bovenaan de lijst met prioritaire
acties heeft gestaan, zoals opgesomd in het jaarlijks werkprogramma van OISIN.
Als resultaat wordt verwacht dat de autoriteiten die zich bezighouden met de
rechtshandhaving, de werkmethoden van hun collega’s binnen de EU beter leren
kennen.

Om aan deze verwachtingen te voldoen, worden onderstaande acties ondersteund:

- aanbieden van opleidingen,
- uitwisseling van personeel en het aanbieden van operationele kennis,
- onderzoek, operationele studies en evaluatie,
- operationele projecten (waaronder briefings- en debriefingsbijeenkomsten),
                                               
43 PB L 322 van 12.12.1996.
44 PB L167 van 25.6.1997.
45 PB L 007 van 10.01.1997.
46 Voor de doeleinden van dit programma wordt onder “autoriteiten die zich bezighouden met de
rechtshandhaving” alle publieke lichamen in de lidstaten verstaan die krachtens de nationale
wetgeving belast zijn met het voorkomen, opsporen en bestrijden van criminaliteit.
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- informatie-uitwisseling.

Het mag vermeld worden dat ook in de toekomst bijzondere aandacht zal worden
geschonken aan projecten die openstaan voor de kandidaat-lidstaten, een en ander in
overeenstemming met Agenda 2000 van de Commissie en met artikel 7, lid 4, van het
gemeenschappelijk optreden van de Raad betreffende dit programma, waarin staat dat
“bij de projecten diegenen betrokken kunnen worden die in de kandidaat-lidstaten
verantwoordelijk zijn, om ze vertrouwd te maken met de resultaten van de EU op dit
gebied en bij te dragen tot hun voorbereiding op de toetreding, of in andere derde
landen waar dit de doelen van de projecten dient.”

FALCONE

Op 19 maart 1998 heeft de Raad van de Europese Unie het meerjarenplan Falcone
(uitwisselings-, opleidings- en samenwerkingsprogramma voor personen die
verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit)
vastgesteld47. Dit programma richt zich op activiteiten die bijdragen tot de
implementatie en monitoring van het Actieplan inzake bestrijding van de
georganiseerde criminaliteit, zoals goedgekeurd door de Raad op 28 april 1997.

Het Falcone-programma heeft, via een multidisciplinaire benadering van preventie en
handhaving, ten doel het ondersteunen van projecten die van voordeel zijn voor de EU
en waarbij deelnemers uit meer dan een lidstaat betrokken zijn. Het programma zal met
name opleidingsmaatregelen en uitwisselingen ondersteunen alsmede gezamenlijke
projecten ter verbetering van vaardigheden en operationele methoden op het gebied
van samenwerking in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, en ook onderzoek
en studies en andere methoden om vaardigheden te verbeteren, met het doel de strijd
tegen de georganiseerde criminaliteit te intensiveren en te vereenvoudigen en obstakels
uit de weg te ruimen die de samenwerking tussen de lidstaten in de weg staan.

De maatregelen zijn gericht op diegenen die verantwoordelijk zijn voor de strijd tegen
de georganiseerde criminaliteit, dat wil zeggen rechters, openbare aanklagers, politie en
douane, ambtenaren, de fiscus, alsmede autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het
toezicht op financiële instellingen en openbare aanbestedingen, met inbegrip van de
strijd tegen fraude en corruptie, alsmede vertegenwoordigers van beroepskringen die
betrokken kunnen worden bij de implementatie van een aantal van de aanbevelingen uit
het actieplan, en vertegenwoordigers uit academische en wetenschappelijke kringen.
Bij de projecten kunnen de verantwoordelijken uit de kandidaat-lidstaten betrokken
worden, om ze te helpen zich voor te bereiden op de toetreding, of de
verantwoordelijken in niet-lidstaten, wanneer dit de doelstellingen van de projecten
dient.

Samenwerkingsprojecten met betrekking tot drugs die gefinancierd kunnen worden
door het Falcone-programma, dienen met name gericht te zijn op multidisciplinaire
benaderingswijzen, die ontwikkeld moeten worden om activiteiten van de betrokken
criminele organisaties te voorkomen en te bestrijden.

                                               
47 PB L 099 van 31.03.1998.
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GROTIUS

Het Grotius-programma werd opgesteld op basis van een gemeenschappelijk optreden
d.d. 28 oktober 199648 en biedt prikkels en uitwisselingsmogelijkheden voor
beoefenaars van juridische beroepen om de wederzijdse kennis van juridische systemen
en justitiële apparaten uit te breiden, en om de samenwerking op juridisch gebied
tussen de lidstaten te bevorderen. Het programma zorgt voor een kader voor
opleidings-, informatie-, studie- en uitwisselingsprogramma’s voor beoefenaars van
juridische beroepen.

3.4 Activiteiten in het kader van het Schengen-akkoord op het gebied van illegale
drugs

De Schengen-landen hebben verschillende compensatoire maatregelen uitgevoerd en
op allerlei terreingen samengewerkt. Van bijzonder belang zijn de activiteiten van de
Schengen-werkgroep inzake verdovende middelen, wier initiatieven en voorstellen
goede resultaten hebben geboekt in de strijd tegen illegale drugs. De maatregelen die
gericht zijn op het verbeteren van de controles aan de grens en het uitbreiden van de
grensoverschrijdende samenwerking om de drugshandel tegen te gaan, verdienen
bijzondere aandacht. Ook dient de nadruk te worden gelegd op het versterken van de
directe en praktische samenwerking tussen politie en douane en op de maatregelen die
de juridische bijstand en samenwerking tussen justitiële autoriteiten moeten
bevorderen.

Op het gebied van het beperken van de vraag naar drugs dienen de maatregelen te
worden vermeld die goedgekeurd zijn om het grensoverschrijdende verkeer van legale
drugs, zoals opgenomen in het Schengen-akkoord, te bewaken. In 1993 werd
ingestemd met het creëren van een certificaat voor het grensoverschrijdend verkeer van
drugs voor medische behandelingen. In 1998 werd de lijst met instanties bijgewerkt die
bevoegd zijn dergelijke certificaten af te geven of te legaliseren.

IV. ACTIE OP INTERNATIONAAL NIVEAU

4.1 Noord-Zuid-betrekkingen

- De diverse instrumenten en programma’s

De implementatie van het GBVB, het groeiende besef van het gevaar dat uitgaat van
drugs en het actieplan van de EU voor 1995-1999 hebben ervoor gezorgd dat de EU
veel actiever geworden is in de strijd tegen drugs, zowel in internationale forums als
met betrekking tot derde landen en regio’s.

In de EU-overeenkomsten met derde landen en regio’s zijn specifieke clausules
opgenomen nadat men tot het inzicht gekomen was dat gedeelde verantwoordelijkheid
een van de pijlers is waarop de internationale strijd tegen drugs berust. In het GBVB-
programma zijn drugsonderwerpen een belangrijke rol gaan spelen in de politieke
dialoog tussen de EU en een groot aantal landen en regio’s. Dit is al het geval met de
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landen van Midden- en Oost-Europa, Cyprus, Rusland en andere nieuwe
onafhankelijke staten (NOS), de VS, de landen van het Andes-Pact, de landen in
Midden-Amerika, de landen van de Rio-groep en de Caribische, West-Afrikaanse en
Zuid-Afrikaanse regio’s. Ook in ASEM-vergaderingen staan deze onderwerpen steeds
hoger op de agenda. In 1998 heeft de EU een samenwerkingsverband met Latijns-
Amerikaanse en Caribische landen goedgekeurd; de eerste bijeenkomst van deze leden
vond plaats in april 1999. GBVB-acties om aan te dringen op specifieke resultaten,
bijvoorbeeld door diplomatieke stappen, zijn echter zeldzaam gebleven.

Zowel bilaterale als multilaterale forums zijn het bewijs van het respect en interesse dat
gewekt is door de evenwichtige en solide aanpak van de Gemeenschap in de strijd
tegen de drugs. De recentelijk door de Gemeenschap en de landen van het Andes-pact
ondertekende financieringsovereenkomst, een resultaat van de voortdurende dialoog
tussen de twee regio’s, levert meer bewijzen voor hetgeen de Gemeenschap kan
bereiken door geen unilaterale maatregelen maar juist positieve maatregelen te nemen
en door haar dialoog met de begunstigde landen op het gebied van harmonisatie van
wetgeving, uitgangsstoffen en het witwassen van geld. Dankzij een initiatief van de
Europese Raad en de steun van de Gemeenschap kon een coherent en gezamenlijk
actieplan in het Caribisch gebied ontwikkeld en geïmplementeerd worden. In 1999
heeft de EU een uitgebreid actieplan voor Latijns-Amerika, met inbegrip van
interregionale samenwerking met het Caribisch gebied, goedgekeurd.

Het handelsbeleid omvat een speciaal “drugsregime”, dat krachtens de SAP-regeling
van de EG toegekend is aan de landen van het Andes-Pact en de Midden-Amerikaanse
landen, waardoor zij voor hun belangrijkste exportproducten vrije toegang krijgen tot
de EU-markt. De regeling biedt voldoende ruimte voor verandering van de
begunstigde economieën, zodat ze kunnen afstappen van de drugsproductie en hun
aandacht kunnen richten op alternatieve inkomstenbronnen en
werkgelegenheidsmogelijkheden. De preferenties, die voor het eerst in het begin van de
jaren negentig werden toegekend, zijn vernieuwd, onder de voorwaarde dat de
begunstigde landen een beleid zullen voeren dat erop gericht blijft de drugsproductie
uit te roeien en te zorgen voor duurzame ontwikkeling. Op basis van een evaluatie van
de uitwerkingen van de SAP-regeling op de drugsbestrijding werd de agrarische SAP-
regeling met betrekking tot de landen van het Andes-Pact en de landen van Midden-
Amerika verlengd tot 31 december 2001. Bovendien werd de industriële regeling voor
het eerst ook toegekend aan Midden-Amerika. De onlangs gehouden bijeenkomsten op
ministerieel niveau met de landen van Midden-Amerika en de landen van het Andes-
Pact hebben het politieke nut van de regeling bevestigd en ook de grote waarde die de
begunstigde landen hechten aan dit instrument.

- De begrotingslijnen

In de ontwikkelingslanden worden aanzienlijke bedragen besteed aan de financiering
van projecten die drugsproductie moeten tegengaan. Dit is het geval met betrekking tot
de ACS-staten, en dankzij de begrotingslijn voor financiële en technische
samenwerking met Latijns-Amerika, ook met betrekking tot een belangrijk project
voor alternatieve ontwikkeling in Bolivia (Chapare) en Peru (Pozuzo-Palcazu) en
Colombia, alsmede met betrekking tot een regionaal capaciteitsvormingsprogramma in
Zuid-Afrika.
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Een ander belangrijk instrument voor de financiering van drugsprojecten in
ontwikkelingslanden is de begrotingslijn van de Gemeenschap voor de Noord-Zuid-
samenwerking bij de strijd tegen drugs geweest. De beperkte fondsen van deze
begrotingslijn en de talloze verzoeken om fondsen hebben ertoe geleid dat relatief
kleinschalige projecten gekozen werden, die als een katalysator werken of een
proefkarakter hebben. De landen rond de Middellandse Zee, de Latijns-Amerikaanse
landen, de Aziatische landen en de ACS-landen kunnen elk rekenen op jaarlijks iets
meer dan 2 miljoen ECU uit de Noord-Zuid-begrotingslijn.

De fondsen die gedurende de afgelopen jaren beschikbaar waren, zijn besteed aan het
opzetten van institutionele infrastructuur (ontwikkeling algemeen plan), inspanningen
om de vraag naar drugs terug te dringen en activiteiten om de aanvoer te beperken.
Wat de terugdringing van de vraag betreft, zijn de meeste inspanningen via particuliere
organisaties verlopen. Deze inspanningen hielden verband met preventie, behandeling
en rehabilitatie en zullen leiden tot de oprichting van een nationaal
waarnemingscentrum voor drugs (Venezuela). De inspanningen met betrekking tot het
beperken van de aanvoer houden voornamelijk verband met het voorkomen van het
witwassen van geld en het oneigenlijk gebruik van chemische uitgangsstoffen, en niet
zozeer met in strikte zin gedefinieerde wetshandhavende maatregelen.

- Beoordeling

Elke indicatie van succes van de externe inspanningen van de Gemeenschap met
betrekking tot de drugsbestrijding moet gemeten worden aan de hand van twee criteria.
In de eerste plaats de omvang van de uitdaging, die in dit geval - dat moet gezegd
worden – bijzonder groot is. In de tweede plaats de middelen die ter beschikking
gesteld zijn, die genereus zijn in termen van handelsbeleid, maar beperkt wat de
financiën betreft. Verder moet er bij de evaluatie van het succes rekening mee worden
gehouden dat communautaire acties alleen een aanvulling kunnen zijn en, in het
gunstigste geval, als een katalysator kunnen werken voor acties van begunstigde
landen. Vanuit dit drievoudig perspectief mag worden beweerd dat de inspanningen
van de Gemeenschap aanzienlijke successen hebben opgeleverd.

4.2 Drugsprogramma in het kader van PHARE voor verschillende begunstigde
landen

Dit programma heeft de onderstaande gevolgen gehad voor de regio:

- Op het gebied van beleidsontwikkeling: Het programma heeft (a) het onderwerp
drugs en de daarmee gepaard gaande problemen onder de aandacht gebracht van de
landen van Midden- en Oost-Europa en de ontwikkeling van een multidisciplinair en
gecoördineerd drugsbeleid bevorderd, (b) de capaciteit van de betrokken landen
vergroot om drugsinformatiesystemen en drugsstrategieën te ontwikkelen, en wel
volgens de methodologie van het EWDD, en (c) een nauwkeuriger beeld geschetst van
de situatie in de landen van Midden- en Oost-Europa, de door deze landen genomen
maatregelen en hun prioriteiten voor steun op het gebied van drugs.
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- Op het gebied van beperking van de vraag naar drugs: Het programma heeft (a) het
belang van beperking van de vraag naar drugs gepromoot, om een evenwichtige
aanpak in de landen van Midden- en Oost-Europa te waarborgen, (b) het besef
vergroot dat een multisectorale en geïntegreerde aanpak van de vraagbeperking
belangrijk is, en (c) de capaciteiten van deskundigen op dit gebied vergroot.

- Op het gebied van beperking van de aanvoer van drugs: Het programma heeft de
onderlinge aanpassing van wetten en normen op het gebied van de controle op
uitgangsstoffen en ten aanzien van het witwassen van geld bevorderd.

In 1996 heeft een externe evaluatie plaatsgevonden van het proefproject met
betrekking tot de beperking van de vraag naar drugs, waarin aanbevelingen worden
gedaan voor het definiëren van de follow-up fase van dit project. In 1997 werd door
het OMAS (Office for Monitoring and Assessment) een externe beoordeling van alle
programma’s van 1992 en 1993 uitgevoerd. In deze beoordeling werd erkend dat veel
activiteiten door het programma geïmplementeerd zijn, maar dat de programma’s  de
doelstellingen nog niet bereikt hebben. Dit zou voornamelijk te wijten zijn aan het feit
dat de programma’s onduidelijke of onrealistische doelstellingen hadden geformuleerd.
In de externe beoordeling werd ook aangegeven dat de programma’s zich meer op de
ontwikkeling van projecten leken te richten dan op het realiseren van duidelijke
doelstellingen voor de drugsbestrijding. De resultaten van een externe evaluatie van de
programma’s voor 1996 en 1997 worden naar verwachting eind 1999 bekendgemaakt.

4.3 Groep van deskundigen inzake drugs en de georganiseerde criminaliteit

In het kader van de Europese Conferentie werd een groep van deskundigen opgericht
die door grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa de strijd moet aangaan
tegen corruptie, georganiseerde criminaliteit, illegale drugshandel en het witwassen van
geld. Op basis van de werkzaamheden van de groep heeft het Duitse voorzitterschap
van de Raad een aantal aanbevelingen opgesteld die met name aangeven dat het
Actieplan van de Europese Unie inzake drugsbestrijding (2000-2004) fondsen moet
reserveren voor drugsbestrijdende maatregelen in de landen van Midden- en Oost-
Europa en Centraal-Azië.

4.4 Betrekkingen met geïndustrialiseerde landen

In onze betrekkingen met onze geïndustrialiseerde partners is de samenwerking op het
gebied van de drugsbestrijding gericht op uitwisseling van gegevens en samenwerking
in het kader van diverse programma’s voor de regio’s die het meest te lijden hebben
van drugsproblemen. Zowel op bilateraal als op multilateraal niveau wordt drugshandel
gezien als een belangrijk samenwerkingsterrein dat verdere ontwikkeling en verbetering
verdient.

• VS

De meest intensieve samenwerking is die met de VS. Krachtens de NTA (New
Transatlantic Agenda) is de samenwerking tussen de EU en de VS op het gebied van
de drugsbestrijding gedurende de laatste jaren steeds verder uitgebreid. Binnen dit
kader is tussen de EU en de VS in mei 1997 in Den Haag een bilaterale overeenkomst
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gesloten over de aanpak van de uitgangsstoffen van chemische drugs. Andere
resultaten van de samenwerking op grond van de NTA zijn het gezamenlijk
gefinancierde regionale programma tegen het witwassen van geld en het
samenwerkingsverband op zee in het kader van het Actieplan voor Barbados. Het
Drugsinitiatief van de Europese Unie voor het Caribisch gebied heeft in aanzienlijke
mate bijgedragen tot de verbeterde samenwerking bij de bestrijding van de
drugshandel, het witwassen van geld en de georganiseerde criminaliteit in de regio. De
partijen hebben plechtig beloofd de huidige samenwerking in het Caribisch gebied
voort te zetten en verder te ontwikkelen en, waar mogelijk, uit te breiden tot andere
regio’s, zoals Latijns-Amerika, Afrika en Centraal-Azië. In het kader van de afspraken
tussen de VS en de EU is ook overeengekomen dat nauw samengewerkt zal worden
door politie en justitie in de VS en de EU en dat de VS zitting zullen hebben in de
multidisciplinaire groep van de EU inzake georganiseerde criminaliteit. Beide acties
zullen de komende jaren voortgezet worden.

• Canada

Tot de afspraken die gemaakt zijn in het gezamenlijk actieplan van de EU en Canada,
dat getekend werd op 17 december 1996, behoren samenwerking ter verbetering van
de effectiviteit van de Groep van Dublin als het informele forum voor coördinatie van
internationale hulp bij de strijd tegen drugs, het streven naar een overeenkomst met
betrekking tot het oneigenlijk gebruik van de chemische bestanddelen van
uitgangsstoffen en samenwerking bij hulpprojecten op het gebied van de
drugsbestrijding in het Caribisch gebied en andere regio’s (bijv. Afrika). Besprekingen
met Canada over het eventueel sluiten van een overeenkomst inzake uitgangsstoffen
hebben in 1997 plaatsgevonden, maar tot dusver geen resultaat gehad.

• Japan

Tijdens de vergadering in oktober 1998 van EU-ministers en hun Japanse collega’s
werd geconcludeerd dat de uitwisseling van ervaringen en informatie tussen de twee
partners bevorderd moest worden. De vroegere Japanse premier heeft een commissie
in het leven geroepen die maatregelen moet promoten om drugsmisbruik tegen te gaan.
Deze commissie heeft een strategie met een looptijd van vijf jaar aangekondigd, die
drugsmisbruik moet voorkomen. Op basis van deze strategie kunnen richtsnoeren
opgesteld worden voor maatregelen op middellange termijn. Op de verschillende door
Japan en de EU georganiseerde topconferenties werd kenbaar gemaakt dat men een
dialoog op dit gebied op gang wilde brengen met het doel te komen tot een
regelmatige uitwisseling van informatie binnen een groep van deskundigen. Deze
intentie is men name kenbaar gemaakt op de Aziatische conferentie over handhaving
van drugswetten, die in februari 1999 werd georganiseerd door de Japanse overheid en
waaraan vertegenwoordigers deelnamen uit Cambodja, China, Laos, Birma, Thailand,
Vietnam, het UNDCP, de VS en van de Europese Commissie.

• G8

Op multilateraal niveau werd tijdens de top in Birmingham in mei 1998 door de
staatshoofden van de G8 de SAVVN inzake drugs verwelkomd. Bij die gelegenheid
herhaalden zij hun toezegging een uitgebreide strategie te zullen ontwikkelen om alle
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aspecten van het drugsprobleem aan te pakken. De leden van de G8 bevestigden
opnieuw dat ze voorstander zijn van internationale samenwerking en het delen van de
verantwoordelijkheid in de strijd tegen illegale drugs en dat ze van plan zijn de
samenwerking te intensiveren om de illegale handel in drugs en chemische
uitgangsstoffen terug te dringen en de vraag naar drugs in de landen van de G8 te
verminderen. Beleid zal worden ontwikkeld om drugsverslaving terug te dringen en de
drugsteelt wereldwijd uit te bannen. De leden van de G8 staan positief tegenover de
recente initiatieven van het UNDCP, waarin de opstelling voorgesteld wordt van
alternatieve en betrouwbare ontwikkelingsprogramma’s en criteria binnen de bestaande
financieringsregelingen.

• China

De Mededeling van de Commissie “Werken aan een uitgebreide dialoog met China”
van maart 1998 maakt duidelijk dat een uitgebreide dialoog met China nodig is en dat
de samenwerking met dit land op velerlei gebieden, waaronder de bestrijding van de
illegale drugshandel, gestimuleerd moet worden.

V. ALGEMENE BEOORDELING

De volgende algemene beoordeling kan worden gemaakt:

 - Intern beleid
 
 Het tot nu toe gevoerde drugsbeleid heeft niet geleid tot de uitroeiing van het
drugsprobleem zelf. In de gehele EU vormen met drugshandel samenhangende
criminaliteit en strafbare feiten die door gebruikers worden begaan om aan drugs te
komen onverminderd een ernstig probleem. Doordat de regelgeving strenger wordt
toegepast zitten de gevangenissen overvol met mensen die drugsdelicten hebben
begaan. Dit heeft ertoe geleid dat de EU-lidstaten meer aandacht en geld zijn gaan
besteden aan preventie. De verspreiding van aids is een belangrijke aanleiding geweest
voor het opzetten van projecten die zijn gericht op de verlaging van aan drugsspuiten
verbonden risico’s. Dit preventiebeleid is doeltreffend gebleken. Met nadruk moet
worden gesteld dat een substantiële verlaging van de middelen voor de sociale sector
de evenwichtigheid van de aanpak gericht op terugdringing van vraag en aanbod danig
kan verstoren.
 
 Op strafrechtelijk gebied zijn in de afgelopen jaren pogingen ondernomen om op
vraagreductie gerichte maatregelen te integreren in het rechtssysteem. Daarmee is het
strafrechtelijk optreden (opsporing, vervolging, gerecht en bestraffing) niet langer
beperkt tot puur repressieve maatregelen. De meeste lidstaten hebben structuren
opgezet waar mensen die voor een drugsdelict zijn veroordeeld, voorlichting en
begeleiding kunnen krijgen. In alle lidstaten bestaan onder bepaalde omstandigheden
alternatieven voor door drugsveroordeelden uit te zitten gevangenisstraffen. Er wordt
evaluatieonderzoek gedaan naar de mate van doeltreffendheid van dwang- en
vrijwillige behandeling; de meningen over wat het beste is lopen nog steeds uiteen.
 
 - Extern beleid
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De EU heeft grote vooruitgang geboekt op het gebied van de internationale
samenwerking in de strijd tegen drugs. De coördinatie van het drugsbestrijdingsbeleid
en die van de verschillende activiteiten zijn al verbeterd, maar nog niet genoeg.
Gezamenlijke EU-initiatieven hebben de basis gelegd voor nauwere samenwerking
binnen de EU en met derde landen. Deze nieuwe politieke initiatieven hebben geleid tot
de uitwerking en goedkeuring van gezamenlijke actieplannen voor het Caribisch
gebied, Latijns-Amerika en Zuid-Afrika. Deze plannen hebben bruikbare instrumenten
opgeleverd waarmee de coördinatie kan worden verbeterd, de complementariteit van
operationele activiteiten kan worden gewaarborgd en doublures en overlappingen van
individuele donorhulp kunnen worden voorkomen.
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Bijlage II

ACTUELE TRENDS OP HET GEBIED VAN VRAAGBEPERKING

Op basis van de informatie die verzameld is door het EWDD, zijn onderstaande
conclusies gerechtvaardigd:

a) er bestaat een algemene trend naar diversificatie op het gebied van preventie,
waarbij gebruik wordt gemaakt van een tweeledige strategie: uitgebreide
bevordering van onderwijs en gezondheid, gericht op de gehele bevolking,
aangevuld door specifieke acties die gericht zijn op risico- en kwetsbare groepen;

b) de steun voor drugsgebruikers in Europa heeft steeds meer de vorm aangenomen
van gedifferentieerde diensten die gericht zijn op het individu, terwijl gestreefd
wordt naar gelijktijdige coördinatie van bestaande diensten en verbetering van
samenwerkingsstructuren.

Op het gebied van preventie is de nadruk steeds meer komen te liggen op het opzetten
van onderwijsprogramma’s voor jongeren, om zo vroeg mogelijk beschermende
factoren te creëren tegen toekomstig drugsgebruik. Toch zijn omvangrijke, door de
Gemeenschap geïnitieerde preventieve programma’s in Europa zeldzaam. Uit
evaluatieresultaten blijkt dat verbeterde tussenmenselijke relaties, zelfstandigheid en
weerstand tegen druk van personen in dezelfde situatie c.q. leeftijdgenoten kritische
beschermende factoren zijn.

In deze context zijn projecten die betrekking hadden op leeftijdgenoten c.q. personen
in dezelfde situatie, nuttig gebleken bij het integreren van de primaire preventie in
vrijetijdsactiviteiten van jongeren.

Hoewel campagnes via de massamedia nauwelijks geëvalueerd zijn, zijn er toch
aanwijzingen dat ze het bewustzijn bij de bevolking kunnen vergroten.

Voor de verspreiding van informatie wordt steeds meer gebruikgemaakt van het
Internet. Hierbij speelt het EWDD een cruciale rol, doorat het Internetdiensten
aanbiedt aan programma’s en beroepsbeoefenaars op het gebied van evaluatie en
onderlinge uitwisseling van ervaringen.

Tijdig ingrijpen en risicogroepen: Binnen de gehele EU wordt steeds meer de nadruk
gelegd op schadebeperking bij groepen die in de dansscene experimenteren met ecstasy
en andere drugs. Dit lijkt een typisch Europese aanpak te zijn, die de snelle
ontwikkeling toestaat van verdere bijzondere interventietechnieken voor gebruik op
plaatsen waar dansfeesten gehouden worden. Tot de specifieke maatregelen behoren
richtsnoeren voor “veilige rave-party’s”. Hierbij moet gedacht worden aan gratis
drinkwater, plaatsen om uit te rusten, informatie en adviezen, alsmede
testmogelijkheden ter plaatse.

Dienstverleningsstrategieën alsmede gerichte zelfhulp en groepswerk met personen in
dezelfde situatie c.q. leeftijdgenoten hebben risico- en randgroepen bereikt, vaak in de
context van natuurlijke sociale ondersteuningsnetwerken.
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De resultaten van dergelijke strategieën zijn bemoedigend, zowel wat het veranderen
van het gezondheids- en risicogedrag betreft (in de context van een schadebeperkende
strategie) als het in een vroeg stadium bereiken van groepen die experimenteren met
drugs.

Voorkomen van infectieziekten: De afname van het aantal nieuwe gevallen van HIV is
gepaard gegaan met een alarmerende stijging van het aantal gevallen van hepatitis C bij
verslaafden die intraveneus spuiten. Schadebeperkende maatregelen hebben een
belangrijke rol gespeeld bij de strijd tegen de uitbreiding van het HIV-virus. Een aantal
strategieën, uiteenlopend van het verstrekken van herhalingsrecepten voor
vervangingsmiddelen (bijv. methadon), het gratis verstrekken en inzamelen van spuiten
en naalden tot gemakkelijk toegankelijke (“laagdrempelige”) diensten en educatieve en
informatieve campagnes, hebben samen een positieve uitwerking gehad in een aantal
EU-landen. Er is echter geen bewijs van uitwerking op de overdracht van hepatitis C of
veranderingen in het seksueel gedrag van drugsgebruikers voor wat betreft de
overdracht van het HIV-virus. Een andere ziekte die ook reden tot bezorgdheid geeft,
is tuberculose.

Substitutie- en behandelingsprogramma’s: Het in toenemende mate beschikbaar komen
van substitutieprogramma’s in een groot aantal EU-landen is gepaard gegaan met de
behoefte aan samenhang in de regelgeving en heldere criteria voor
resultaatbeoordeling. Hoewel de effectiviteit van methadon wat gezondheid en sociale
integratie betreft, buiten kijf staat, komt door het steeds vaker verstrekken van
vervangingsmiddelen het kwaliteitsaspect om de hoek kijken.

De beperkingen van methadon hebben ertoe geleid dat men de mogelijkheden van een
aantal alternatieven is gaan onderzoeken (bijv. LAAM, buprenorfine en heroïne op
recept). Alle EU-landen erkennen het belang van een reeks van alternatieve intra- en
extramurale behandelingen waarbij geen drugs mogen worden gebruikt en die
afgestemd zijn op de behoeften van de patiënt. In het algemeen is men het er ook wel
over eens dat er behoefte is aan effectieve nazorg en aan samenwerking tussen
behandelingsinstituten en algemene gezondheidsinstellingen en sociale diensten.

Strafrechtelijk beleid: Naast haar traditionele rol in de bestrijding van de aanvoer van
drugs zal de politie ook steeds meer taken krijgen op het gebied van vraagbeperking en
educatie. Bovendien zal de politie betrokken worden bij het ontwikkelen van
strategieën om de samenwerking binnen de Gemeenschap te ondersteunen. Alle EU-
landen leveren alternatieven voor het in hechtenis nemen van overtreders van de
drugswetten. Hierbij gaat de trend naar behandeling of taakstraffen.

Specifieke doelgroepen: Een aantal landen heeft ingezien dat bij de preventie ook gelet
moet worden op het geslacht. Het aantal instellingen dat rekening houdt met de
specifieke behandelingsbehoeften van vrouwen (moederschap, seksueel geweld en
prostitutie), wordt steeds groter. Sommige landen trachten aandacht te besteden aan de
behoeften van verslaafden met een bepaalde etnische of culturele achtergrond. Ten
slotte wordt in preventie- en behandelingsprogramma’s meer en meer rekening
gehouden met de hulpverlening aan kinderen van drugsgebruikers.
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Bijlage III

ACTUELE ONTWIKKELING OP HET VLAK VAN REGELGEVING EN
PRAKTIJKEN

A. Overzicht van de overeenkomsten en verschillen in de regelgeving en praktijken
met betrekking tot drugs in de EU-landen

De complexe verhouding tussen drugsmisbruik en crimineel gedrag en de methoden
om negatieve gevolgen te beperken en eventueel te elimineren, zijn onderwerp van
discussie bij beleidsvormers en wetenschappers, die daarbij standpunten innemen die
soms tot polarisatie leiden. Tijdens de discussies komt ook een hele reeks verschillende
aspecten van het probleem aan bod, waaronder sociaal-economische factoren (bijv.
productie voor de illegale markt, illegale handel en georganiseerde criminaliteit),
gewoonten en gedrag (bijv. levensstijlen), biomedische effecten van de drugs, culturele
en politieke aspecten. Juist door deze complexiteit is het zo moeilijk het probleem
objectief en consequent aan te pakken.

Sinds 1995 hebben conferenties en seminars die door de Commissie, het EP en het
voorzitterschap van de Raad gezamenlijk georganiseerd worden, terreinen vastgesteld
waarop nauwere samenwerking op EU-niveau noodzakelijk is om de strijd tegen de
drugs effectiever te kunnen voeren. De bijeenkomsten hebben aangetoond dat er
binnen de EU een aanzienlijke mate van harmonisatie bestaat tussen de nationale
regelgevingen met betrekking tot drugs, aangezien alle regelgevingen in
overeenstemming zijn met de VN-verdragen betreffende verdovende middelen. Ook de
effectieve omzetting van de Europese regelgeving op het gebied van chemicaliën voor
uitgangsstoffen en witwaspraktijken vormt een gemeenschappelijk juridisch kader
tussen de 15 lidstaten.

De bevindingen49 tonen echter aan dat er wat de nationale regelgevingen betreft,
verschillen bestaan, met name:

- grote verschillen op het gebied van de sancties op de handel en het bezit van
verdovende middelen;

- de houding ten opzichte van drugsgebruik;

- het onderscheid in de regelgeving van sommige lidstaten tussen enerzijds cannabis
en de afgeleide producten daarvan en anderzijds de overige drugs (die op velerlei
wijzen worden beschreven) voor wat betreft de definitie van overtredingen en
straffen/sancties voor drugsgebruik, drugsbezit en drugshandel.

                                               
49 Conferentie inzake drugsbeleid in Europa (Brussel, 7-8 december 1995) en follow-up workshop
betreffende de toepassing van nationale drugsregelgeving (25-26 maart 1996). Samenvatting van
discussies en conclusies. Brochure verkrijgbaar via Internet (Europa-website van de EU).
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Deze verschillen worden kleiner wanneer rekening gehouden wordt met de
convergentie die bestaat op het niveau van de praktische uitvoering door de justitiële
autoriteiten, zoals:

- medische of sociale maatregelen worden geprefereerd boven gevangenisstraffen,
met name voor drugsverslaafden die een behandeling wensen;

- bij incidenteel gebruik en het ontbreken van bezwarende omstandigheden wordt de
gebruiker aangesproken op zijn gedrag en verzocht in de toekomst geen drugs meer
te gebruiken, of krijgt hij of zij een boete of een taakstraf opgelegd;

- gevangenisstraffen blijven een repressieve rol spelen in die gevallen waarin het
gaat om aanzienlijke hoeveelheden of waarin sprake is van bezwarende
omstandigheden;

- bij overtreding van de cannabiswetten worden lagere straffen opgelegd;

- illegale handel wordt in alle lidstaten streng bestreden;

- lagere straffen worden gehanteerd in het geval van dealende gebruikers
(gebruikers die drugs verhandelen om hun eigen verslaving te kunnen financieren).

Desalniettemin betekent de hoge mate van beslissingsvrijheid die de justitiële
autoriteiten bij het opleggen van straffen bezitten, dat er niet alleen tussen de lidstaten
maar ook tussen regio’s van dezelfde lidstaten grote verschillen kunnen voorkomen.

Op basis van het vergelijkend onderzoek dat de Commissie ten behoeve van de
conferentie en het seminar (gehouden in 1995/96) van de Europese Commissie, het EP
en het Voorzitterschap verricht heeft, is voor de Europese Raad van Wenen een
geactualiseerd vergelijkend onderzoek van de drugswetgeving uitgevoerd. In de
toekomst kan het EWDD een nuttige bijdrage leveren tot de actualisering van dit werk.

Rekening houdend met al deze elementen kan gesteld worden dat er op het gebied van
de regelgeving al een zekere mate van harmonisatie bestaat en dat verdere harmonisatie
van de nationale wetten momenteel niet haalbaar is, behalve wanneer er een juridische
lacune bestaat die gedicht moet worden. Dit was het geval bij de bestrijding van
synthetische drugs, waar de lacune gedicht werd door goedkeuring van het
gemeenschappelijk optreden van 16 juni 1997 betreffende de uitwisseling van
informatie, de risicobeoordeling en de controle inzake nieuwe synthetische drugs50.

De aandacht moet echter meer gericht worden op de wijze waarop de vraag naar drugs
beperkt kan worden. Grotere inspanningen en meer fondsen zijn nodig voor de
preventie-, educatie- en rehabilitatiekant van de drugsbestrijding, aangezien er bij
jongeren misvattingen bestaan over de risico’s die verbonden zijn met drugsmisbruik.

Het is bovendien belangrijk dat er een doeltreffende en praktische samenwerking
bestaat tussen politie, douane en justitie in de lidstaten. Daarnaast moet de nadruk

                                               
50 PB 167 van 25.06.1997.
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gelegd worden op de implementatie van een multidisciplinaire en op samenwerking
gebaseerde aanpak van het probleem, waaraan alle verantwoordelijken op nationaal,
regionaal en stedelijk niveau actief een bijdrage moeten leveren.

Deze conclusies werden onderstreept door de Europese Raad in Dublin en recentelijk
ook door het EP in zijn resolutie van 6 oktober 1998 betreffende Europese
samenwerking in het kader van de SAVVN (Speciale zitting van de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties inzake drugs)51.

Na goedkeuring van het gemeenschappelijk optreden van 17 december 1996
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen en praktijken van de lidstaten
van de Europese Unie ter bestrijding van drugsverslaving en ter voorkoming en
bestrijding van de illegale drugshandel52 laat de Raad de toestand in de EU-lidstaten nu
regelmatig onderzoeken.

Dit instrument zal bijdragen tot het vaststellen van trends en verschillen in de
wetgevingen en praktijken van de lidstaten en de basis vormen voor het bevorderen
van de uitwisseling van informatie en beste praktijken.

B. Drugs op recept voor drugsverslaafden

Een aantal onderwerpen dat verband houdt met drugs, is in de media ruimschoots aan
bod gekomen, waardoor er nu behoefte bestaat de situatie objectief weer te geven. Het
gaat hierbij met name om het op recept verstrekken van verdovende middelen, vooral
heroïne, aan drugsverslaafden.

Bij dit alles dient voor ogen te worden gehouden dat de UN Single Convention on
Narcotic Drugs (Verdrag inzake verdovende middelen) van 1961, zoals gewijzigd door
het Protocol van 1972, erkent dat het medisch gebruik van verdovende middelen
onontbeerlijk is om pijn en lijden te verlichten en dat geschikte maatregelen moeten
worden genomen om de beschikbaarheid van deze middelen voor die doeleinden te
waarborgen. Tegelijkertijd wordt echter erkend dat verslaving aan verdovende
middelen een ernstig gevaar voor het individu vormt.

De partijen die het Verdrag van 1961 ondertekend hebben, zijn verplicht alle wettelijke
en bestuurlijke maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om te zorgen dat de
productie, vervaardiging, export, import, distributie, het gebruik en het bezit van
verdovende middelen alsmede de handel daarin uitsluitend gericht zijn op medische en
wetenschappelijke doeleinden. In de internationale verdragen met betrekking tot de
controle op drugs wordt “medische en wetenschappelijke doeleinden” niet
gedefinieerd. Aangezien elke verdragsluitende partij haar eigen uitvoerende wetgeving
moet uitvaardigen, kunnen de lidstaten tot verschillende conclusies komen wat betreft
het identificeren van legitieme wetenschappelijke en medische doeleinden.

Een overzicht van de praktijken in de verschillende landen ten aanzien van het op
recept verstrekken van verdovende middelen toont aan dat dergelijke middelen

                                               
51 Rapport van Mevr. d’Ancona. Doc. A4-0211/98.
52 PB 342 van 31.12.1996.
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voorgeschreven worden om het langetermijnprobleem van langdurige drugsverslaving
aan te pakken en om te reageren op een sterke stijging van het gebruik van
injectiespuiten voor het toedienen van de drugs. Methadon is de stof die het vaakst
voorgeschreven wordt als vervangingsmiddel. Een ander vervangingsmiddel, waarvan
de werking al jarenlang onderzocht wordt, is buprenorfine (handelsnaam Subutex). Dit
middel wordt in Frankrijk al een tijdje voorgeschreven, en sinds kort ook in enkele
andere lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Finland. In slechts enkele
landen wordt heroïne op recept aan verslaafden verstrekt. Behalve in Zwitserland, waar
per referendum bepaald is dat het heroïneverstrekkingsprogramma na de proefperiode
moet worden voortgezet, wordt alleen in het Verenigd Koninkrijk al jarenlang, zij het
op kleine schaal, heroïne op recept verstrekt. In dit land kunnen alleen artsen die
daarvoor een vergunning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben gekregen,
legaal heroïne verstrekken. In Nederland wordt momenteel geëxperimenteerd met het
onder streng medisch toezicht verstrekken van heroïne aan langdurig verslaafden.
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DOOR DE GEMEENSCHAP IN 1998 TER BESCHIKKING GESTELDE FONDSEN VOOR DRUGSPROJECTEN

BEGROTINGSPOST TYPE ACTIES53

Intern
Specifieke
drugsgerelateerde items
B3-4302: Communautair
actieprogramma ter
voorkoming van
drugsverslaving
(1996-2000)

16 prioritaire acties die tot het jaar 2000 uitgevoerd  moeten worden, verdeeld in twee
groepen: (a) gegevens, onderzoek en evaluatie en (b) informatie, educatie en
opleiding op gezondheidsgebied.

B3-441: EWDD De doelstelling van het EWDD is bij te dragen tot de harmonisatie van de verzameling
op EU-niveau van gegevens die betrekking hebben op drugs. Bij de implementatie van
dit netwerk spelen de nationale knooppunten van REITOX een belangrijke rol.

                                               
53 Gebaseerd op gegevens uit de REITOX-gegevensbank.
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Niet-specifieke
drugsgerelateerde items
B3-1001: Socrates Drugsbestrijding is niet een van de hoofdaandachtspunten van het

onderwijsprogramma Socrates en er is geen specifieke actie met dit doel, maar het kan
in aanmerking komen als onderwijsthema op de meeste onderwijs- en actieniveaus
binnen het programma.

B3-1010/B-3-1011:
Jeugd voor
Europa/Europese
Vrijwilligersdienst

Drugsbestrijding is niet een van de hoofdaandachtspunten van het programma Jeugd
voor Europa, maar het is wenselijk in het kader van de volgende activiteiten:
vergemakkelijken van uitwisselingsprogramma’s voor jongeren, het stimuleren van
lokale acties en met name de toegang  van minder bevoorrechte jongeren.

B3-1021: Leonardo da
Vinci

Drugsbestrijding is niet een van de hoofdaandachtspunten van het
vakopleidingsprogramma Leonardo da Vinci, maar het is wenselijk in het kader van
de maatregelen betreffende de bestrijding van sociale uitsluiting.

B6-7142: BIO-MED In het kader van het Vierde Kaderprogramma Biomed 2 zijn vijf onderzoeksprojecten
gefinancierd (totaalbedrag 2,9 MECU). Deze projecten hebben betrekking op: de
ontwikkeling van een methodologie voor  het opsporen van doping met
groeihormonen, de analyse van het ontstaan en de werking van chronische pijn om
behandelingsstrategieën te ontwikkelen, de dopamine D3-receptor bij drugsverslaving,
het opoïde systeem en de rol daarvan bij drugsverslaving etc. De projecten zijn in
1996 gestart en zullen eind 1999 afgerond worden.

B2-1422: Employment-
INTEGRA

In 1998 zijn na een oproep tot inschrijving in 1997 230 projecten (totale begroting 55
MECU) gefinancierd die gericht zijn op de reïntegratie in het beroepsleven van
randgroepen, waaronder verslaafden. De projecten worden gedurende een periode
van 3 jaar (1998-2000) uitgevoerd.

B5-800: Samenwerking
op het gebied van justitie
en binnenlandse zaken
(OISIN, FALCONE en
GROTIUS)

In 1998 zijn op het gebied van justitie en binnenlandse zaken 18 projecten die verband
houden met drugs en de handel daarin, gefinancierd vanuit OISIN (verbetering van de
samenwerking tussen instanties op het gebied van de wetshandhaving). Door
FALCONE (samenwerking in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit) werden
6 projecten gefinancierd en door GROTIUS (verbetering van de samenwerking tussen
beoefenaars van juridische beroepen) werd 1 project gefinancierd.
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Extern
Specifieke
drugsgerelateerde items
B7-6210: Noord-Zuid-
samenwerking op het
gebied van drugs en
drugsverslaving

Dit begrotingsitem maakt de financiering mogelijk van projecten in ontwikkelingslanden, die
betrekking hebben op het beperken van de vraag naar drugs en de aanvoer daarvan. De
begroting voor 1998 was gelijkelijk verdeeld (circa 2 MECU voor elk van de volgende
regio’s: Latijns-Amerika, Azië, het Caribisch gebied en het gebied rond de Middellandse
Zee, incl. Magreb en Mashrak). Circa 1 MECU werd toegewezen aan de Afrikaanse regio.

B7-5000 PHARE:
Meerlandenprogramma
voor de strijd tegen drugs

In het licht van de pre-toetredingsstrategie is het programma van 1998 met name gericht op
het vergemakkelijken van de progressieve goedkeuring en implementatie van het acquis van
de EU op het gebied van drugs. In deze context zijn de prioriteiten: (i) de onderlinge
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen en de oprichting van de
noodzakelijke institutionele structuren, een en ander in overeenstemming met de EU-
standaarden, en (ii) de verbetering van de administratieve en operationele capaciteit van de
bevoegde autoriteiten om het acquis op het gebied van drugs toe te passen.

B7-520: TACIS: Algemeen programma voor samenwerking op douanegebied met de NOS (totale begroting
voor 1998 5,8 MECU): sommige activiteiten houden direct verband met de opsporing van
drugs.
Programma voor de bouw, uitrusting en technische ondersteuning van 5 grensovergangen
(totale begroting: 11,82 MECU).
Programma voor activiteiten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, die
hoofdzakelijk gericht zijn op onderwerpen betreffende drugs en immigratie (totale
begroting: 3 MECU).

Niet-specifieke
drugsgerelateerde
begrotingsitems
B7-3100: Samenwerking
op financieel en technisch
gebied met Latijns-
Amerikaanse
ontwikkelingslanden

Twee projecten met betrekking tot alternatieve ontwikkeling zullen gefinancierd worden:
Colombia: actualiseren van het Colombiaanse kaartsysteem van illegale teelten;
Peru: ontwikkeling van een alternatief programma in de regio Pozuzo y Palcazu.

Europees
Ontwikkelingsfonds
(EOF)

Het EOF wees in 1998 een begroting van 5,41 MECU toe aan drugsgerelateerde projecten:
21 % van deze begroting ging naar Afrika (West-Afrika, Zambia en Botswana) en 79
naar het Caribisch gebied.

 


