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I. INLEIDING 
 
A. De Europese Raad van Cardiff heeft in juni 1998 de voornaamste pijlers van een 
EU-drugs-strategie voor de periode na 1999 goedgekeurd (cf. verslag 7930/2/98 LIMITE 
Cordrogue 26 SAN 80 PESC 118 EUROPOL 70).  De Europese Raad van Cardiff heeft 
eveneens een oproep gedaan om een alomvattend plan te ontwikkelen.  
 
Voortbouwend op de drugsstrategie van de Europese Unie (1995-1999) (9012/99 
CORDROGUE 33) heeft de Europese Raad van Wenen in december 1998 de instellingen 
verzocht om verder te werken aan de ont-wikkeling van een geïntegreerde en 
evenwichtige drugsstrategie voor de periode na 1999, en daarbij rekening te houden met 
de nieuwe mogelijkheden die het Verdrag van Amsterdam biedt. Naar het oordeel van de 
Europese Raad dienen de deskundigheid van het Europees Waarnemingscentrum voor 
drugs en drugsverslaving en die van Europol ten volle te worden benut.  
 
Tegen deze achtergrond en overeenkomstig deze richtlijnen heeft de Commissie de 
Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het 
Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's betreffende een 
actieplan van de Europese Unie inzake drugs-bestrijding (2000-2004) voorgelegd.   
 
De nieuwe drugsstrategie moet thans worden uitgewerkt daar de huidige EU-
drugsstrategie eind 1999 ten einde loopt. Het Verdrag van Amsterdam heeft veel nieuwe 



 

 

mogelijkheden geschapen die moeten worden bestudeerd en benut, zowel op het gebied 
van het drugsbeleid als onderdeel van de bescherming van de menselijke gezondheid, als 
op politieel en douanegebied en op het gebied van justitiële samenwerking. 
 
Tijdens de speciale bijeenkomst van de Europese Raad die in oktober 1999 in Tampere is 
gehouden, is onderstreept dat het drugsprobleem op een alomvattende manier moet 
worden aangepakt. De Europese Raad verzocht de Raad om de EU-drugsstrategie voor 
het tijdvak 2000-2004 vóór de bij-eenkomst van de Europese Raad in Helsinki aan te 
nemen.   
 
Op basis van de richtlijnen van de Europese Raad, de werkzaamheden van de vorige 
voorzitter-schappen, de mededeling van de Commissie en de bijdragen van de lidstaten 
en van Raadswerkgroepen aan de mededeling van de Commissie presenteert het 
voorzitterschap dit voorstel voor een EU-drugsstrategie (2000-2004), waarbij terdege 
rekening wordt gehouden met de opinies van het Parlement en van bovengenoemde 
instellingen en organen en deze ten volle worden betrok-ken bij de implementatie van 
deze strategie.  
 
B. De huidige situatie inzake drugs, alsmede de maatregelen die zijn getroffen en de 
resultaten die zijn behaald bij acties in verband met drugs zowel op het niveau van de 
Unie als in de lidstaten, wordt beschreven in het jaarverslag van het EWDD over de stand 
van het drugsprobleem in de EU en het situatieverslag van Europol over de productie van 
en de handel in drugs in de EU. 
 
Hoewel de ernstigste gezondheidsproblemen worden veroorzaakt door het gebruik van 
opiaten (en vooral heroïne), amfetamines, cocaïne en polydrugsgebruik, is cannabis nog 
steeds de meest gebruikte illegale drug.  
De nieuwe synthetische drugs en de overdracht van ziekten door intraveneus drugsgebruik 
vereisen voortdurende aandacht. De georganiseerde criminaliteit speelt een steeds grotere rol bij 
de productie van en de handel in drugs. Daarom moet de douane-, politiële en justitiële 
samenwerking worden opgevoerd en moet vooral krachtiger worden opgetreden tegen 
witwaspraktijken.  
 
De plaatselijke en regionale autoriteiten spelen net als de plaatselijke gemeenschappen een 
belang-rijke rol bij de planning en uitvoering van de EU-drugsstrategie. 
 
II. HET VERDRAG VAN AMSTERDAM: NIEUWE MOGELIJKHEDEN 
 
Volgens artikel 152 VEG moet bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden 
van de Gemeenschap een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid ver-zekerd 
worden. In dit artikel komt tevens een specifieke verwijzing naar drugs voor, namelijk dat de 
Gemeenschap het optreden van de lidstaten aanvult ter vermindering van de schade door 
drugs-gebruik, met inbegrip van voorlichting en preventie.  
 
Titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie verschaft een nieuw kader voor de 
samen-werking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. In artikel 29 VEU is bepaald dat 
de Unie zich tot doel stelt de burgers in een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht-vaardigheid 
een hoog niveau van zekerheid te verschaffen. Deze doelstelling wordt ver-wezenlijkt door het 



 

 

voorkomen en bestrijden van criminaliteit. In deze context wordt ook gewag gemaakt van de 
illegale drugshandel.  
 
Overeenkomstig artikel 31 VEU omvat gezamenlijk optreden inzake justitiële samenwerking in 
strafzaken het geleidelijk aannemen van maatregelen tot opstelling van minimumvoorschriften 
met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het 
gebied van de georganiseerde criminaliteit, terrorisme en illegale drugshandel.  
 
Het in december 1998 door de Europese Raad van Wenen aangenomen Actieplan (zie 
document 13844/98 JAI 41) van de Raad en de Commissie over hoe de bepalingen van het 
Verdrag van Amsterdam inzake de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en 
rechtvaardigheid het best kunnen worden uitgevoerd, bevat een tijdschema voor de aanneming 
binnen twee en vijf jaar na de ratificatie van dat Verdrag, van maatregelen inzake 
wetshandhaving en justitiële samenwerking in strafzaken. Dit plan leent zich tot een versterkte 
operationele samenwerking op het gebied van wetshandhaving. Het verbeteren van de 
samenwerking tussen vervolgings- en recherche-instanties, bijvoorbeeld door het opzetten van 
een netwerk van justitiële autoriteiten, vormt een hoofddoel. 
De uitvoering van de Overeenkomsten inzake respectievelijk het Douane-
informatiesysteem en Napels II zal eveneens bijdragen tot de verbetering van de 
informatie-uitwisseling en de samen-werking op het gebied van wetshandhaving.   
 
Het Verdrag van Amsterdam biedt o.a. de volgende nieuwe mogelijkheden: 
veiligstelling van de bescherming van de menselijke gezondheid bij elk beleid en elk optreden van de 
Gemeen-schap; 
ruimere sectordoorsnijdende activiteiten op het gebied van drugs; 
acties op het gebied van de volksgezondheid die in het algemeen gericht zijn op de verbete-ring van de 
volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens en het weg-nemen van 
bronnen van gevaar voor de volksgezondheid;  
bevordering van onderzoek naar de oorzaken en de preventie van ernstige bedreigingen voor de 
gezondheid, hetgeen tevens een volledige benutting van de communautaire onderzoeks-programma’s zou 
vergemakkelijken; 
samenwerking via initiatieven die gericht zijn op uitwisseling van ervaring en beste 
praktijken teneinde sociale uitsluiting te voorkomen; 
het steunen van de samenwerking op EU-niveau tussen politie-, douane- en andere 
wetshand-havingsdiensten van de lidstaten; 
Europol binnen een periode van vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van het 
Verdrag van Amsterdam in staat stellen om de voorbereidende werkzaamheden te 
vergemakkelijken en te steunen en de coördinatie tussen de lidstaten aan te moedigen; 
het bevorderen van nieuwe onderzoekstechnieken, samenwerking tussen de 
wetshand-havingsdiensten van de lidstaten en onderzoek en documentatie inzake 
drugscriminaliteit; 
een bijdrage leveren tot de versterking van het acquis op het gebied van justitie en binnen-landse zaken, 
hetgeen bijzonder belangrijk is in het kader van de uitbreiding van de Unie; 
voorwaarden overwegen waaronder wetshandhavingsdiensten en justitiële autoriteiten in een andere staat 
mogen optreden, in overleg en met instemming van de autoriteiten van die staat, met name 
overeenkomstig de Schengenuitvoeringsovereenkomst; 
het vergemakkelijken en bespoedigen van justitiële samenwerking in strafzaken. 
 
De in het Verdrag van Amsterdam omschreven doelstellingen zijn door de Europese 
Raad van Tampere aan-gescherpt. De Europese Raad heeft ertoe opgeroepen om 



 

 

gezamenlijke onderzoekteams in te stellen om de grensoverschrijdende criminaliteit te 
bestrijden en concrete maatregelen te nemen tegen het witwassen van geld, met inbegrip 
van onderlinge aanpassing van het strafrecht en het strafprocesrecht inzake het witwassen 
van geld.III. BEGINSELEN EN DOELSTELLINGEN VAN DE EU-
DRUGSSTRATEGIE (2000-2004) 
 
Rekening houdend met het subsidiariteitsbeginsel zijn de algemene doelstellingen van de 
EU-drugs-strategie voor de periode 2000-2004 de volgende: 
blijvende grote prioriteit voor het drugsvraagstuk in het interne en externe optreden van de EU; 
evaluatie van acties tegen drugs; 
voortzetting van de mundiale, multidisciplinaire, geïntegreerde en evenwichtige strategie van de EU, zoals 
door de bijzondere zitting over drugs van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (SAVVN) is 
onderstreept waarbij terugdringing van de vraag en terugdringing van het aanbod worden 
gezien als factoren die elkaar wederzijds versterken; 
grotere prioriteit voor drugspreventie en terugdringing van de vraag, in het bijzonder de vermindering van 
het aantal nieuwe drugsgebruikers, alsmede de vermindering van de schadelijke gevolgen van 
drugsgebruik ; 
krachtiger bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, de illegale drugshandel en de bijbehorende 
georganiseerde criminaliteit en andere drugsgerelateerde criminaliteit en opvoering van de politiële, 
douane- en justitiële samenwerking tussen de lidstaten; 
bevordering van interdisciplinaire samenwerking en participatie van de civiele samenleving; 
optimale benutting van de nieuwe door het Verdrag van Amsterdam geboden mogelijkheden 
inzake drugsbestrijding, in het bijzonder de artikelen over de bescherming van de 
volksgezondheid en drugs-bestrijding, politiële en justitiële samenwerking, alsmede de 
gemeenschappelijke minimumnormen inzake wetgeving; artikel 31, onder e), VEU 
voorziet in het geleidelijk aannemen van maatregelen tot opstelling van 
minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met 
betrekking tot straffen op het gebied van de georganiseerde criminaliteit, terrorisme en 
illegale drugs-handel. 
verzameling, analyse en verspreiding met behulp van het EWDD en Europol van objectieve, betrouw-bare 
en vergelijkbare gegevens over de drugsproblematiek in de EU; 
geleidelijke integratie van de kandidaat-lidstaten en intensivering van de internationale samenwerking 
met andere landen en internationale organisaties; 
bevordering van de internationale samenwerking en de integratie van de drugsbestrijding in de 
ontwikkelingsprogramma's van de EU en ondersteuning van de inspanningen van de Verenigde Naties in 
het algemeen en het UNDCP (inter-nationaal drugbestrijdingsprogramma van de VN) in 
het bijzonder, gericht op het ontwikkelen van de internationale samen-werking op basis 
van de door de SAVVN in juni 1998 vastgestelde principes; 
nadruk op de noodzaak om over toereikende middelen te beschikken om de in deze strategie 
vervatte richtsnoeren en maatregelen met succes te kunnen uitvoeren. 
De voornaamste streefdoelen van de EU-drugsstrategie zijn: 
in vijf jaar tijd het gebruik van illegale drugs alsmede het aantal nieuwe drugsgebruikers, in het 
bijzonder jongeren tot 18 jaar, sterk terugdringen; 
in vijf jaar tijd drugsgerelateerde schade aan de gezondheid (HIV, hepatitis B en C, TBC, enz.) en het 
aantal drugsgerelateerde sterfgevallen aanzienlijk terugdringen; 
het aantal met succes behandelde verslaafden aanzienlijk doen toenemen; 
in vijf jaar tijd de beschikbaarheid van illegale drugs sterk doen afnemen; 
in vijf jaar tijd het aantal drugsgerelateerde misdrijven sterk doen afnemen; 
in vijf jaar tijd het witwassen van geld en de illegale handel in precursoren sterk terugdringen. 



 

 

 
IV. BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE EU-AANPAK 
 
De Europese aanpak is evenwichtig, multidisciplinair en geïntegreerd. In de geest van de 
teksten die in 1998 door de SAVVN zijn aangenomen in het kader van de Verklaring 
over de richtsnoeren voor het terugdringen van de vraag naar drugs en het bijbehorende 
actieplan, is die aanpak gericht op:  
a) het beperken van de vraag naar drugs door middel van preventie, vooral bij 
jongeren, behandeling en reïntegratie, en beperking van de schadelijke effecten van 
drugsgebruik; 
b) het terugdringen van het aanbod via wetshandhavingsmaatregelen, met bijzondere 
aandacht voor politiële, douane- en justitiële samenwerking en het bestrijden van de 
drugsgerelateerde georga-niseerde criminaliteit en van witwaspraktijken; 
c) het verminderen van illegale teelten door bijvoorbeeld alternatieve 
ontwikkelingsvormen te stimuleren; 
d) het bevorderen van internationale samenwerking. 
Deze maatregelen moeten elkaar aanvullen en versterken.  
 
De samenwerking tussen de lidstaten inzake drugsbeleid, met inbegrip van informatie-
uitwisseling tussen de bevoegde diensten, moet worden aangemoedigd. 
 
De met drugsmisbruik verband houdende problemen moeten worden gezien in de context van 
sociale achter-stelling in ruimere zin, die tot uiting komt in armoede, deprivatie, werkloosheid, 
dakloosheid en sociale uit-sluiting. Een verbeterd sociaal welzijn, in het bijzonder door bijstand 
aan gezinnen en aan degenen die in de moeilijkste omstandigheden leven, zal een doeltreffende 
beveiliging tegen drugsproblemen vormen.  
 
Het aanpakken van het drugsprobleem is een prioriteit voor de samenwerking op het gebied van 
openbaar welzijn, volksgezondheid en onderwijs, justitie en binnenlandse zaken, alsmede in de 
betrekkingen met niet-lidstaten en de betreffende internationale fora. Dit weerspiegelt de 
horizontale aard van het probleem.  
 
Bij de voorkoming van het drugsmisbruik en de terugdringing van het drugsaanbod dienen 
derhalve vertegenwoordigers van alle relevante autoriteiten alsmede de civiele samenleving te 
worden betrokken. De verschillende actoren op het gebied van preventie dienen nauw met elkaar 
samen te werken. Dit vereist een sterk interdisciplinair beleid en onderlinge afspraken inzake 
strategieën, maatregelen en doelstellingen, als-mede het besef dat een dergelijke samenwerking 
wederzijdse voordelen oplevert. De sociale en de gezond-heidssector, alsmede opvoeders en 
wetshand-havingsdiensten dienen nauw samen te werken, niet alleen voor een passende 
dienstverlening ten behoeve van drugsdelinquenten, maar ook op andere gebieden van de 
preventie. 
 
De rol van de burger, met inbegrip van de risicogroepen zelf, is van het grootste belang bij acties 
in verband met drugs. De NGO's hebben een lange traditie op het gebied van bewustmaking van 
het publiek en voor-lichting van jongeren alsmede van hulp aan drugsverslaafden en hun 
gezinsleden en beperking van de aange-richte schade. Zij vervullen vaak een pioniersrol bij het 
ontwikkelen van visies en werkmethodes. De partici-patie van de burger is ook noodzakelijk om 
de transparantie van de EU-drugsstrategie te waarborgen, aange-zien bij het uitstippelen van een 
drugsbeleid speciale aandacht moet worden besteed aan een open, vrijmoe-dige en kritische 



 

 

discussie.  De Europese drugsstrategie zal in nauwe samenwerking met de civiele samen-leving 
worden ontworpen en uitgevoerd. Internationale niet-gouvernementele netwerken en activiteiten 
van steden die met het drugsprobleem te kampen hebben, zullen worden gesteund.   
 
De internationale samenwerking is gebaseerd op gedeelde verantwoordelijkheid en partnerschap, 
en wordt uitgevoerd onder naleving van de internationale overeenkomsten. Het drugsprobleem 
wordt bezien vanuit een breed welzijnsperspectief, met aandacht voor de sociale en de 
economische dimensie van duurzame ontwikkeling. 
V. ACTIE MET BETREKKING TOT VRAAGVERMINDERING 
 
A. Aanpak inzake vraagvermindering 
 
Voortbouwend op de ervaring die in het verleden o.a. bij de uitvoering en de tussentijdse 
evaluatie van het eerste communautaire actieprogramma ter preventie van 
drugsverslaving is opgedaan, zet de Europese Unie haar actie met betrekking tot de 
vermindering van de vraag naar drugs voort. 
 
Het Verdrag van Amsterdam voorziet in ruime, multidisciplinaire activiteiten op 
drugsgebied. Overeenkomstig artikel 152 VEG dient de Gemeenschap het optreden van 
de lidstaten aan te vullen ter vermindering van de schade aan de gezondheid door 
drugsgebruik met inbegrip van voorlichting en preventie. 
 
De door de SAVVN aangenomen verklaring over de richtsnoeren voor het terugdringen 
van de vraag naar drugs bestrijkt alle gebieden van de drugspreventie: van het 
ontmoedigen van het eerste gebruik tot het terugdringen van de schadelijke effecten van 
drugsmisbruik voor de gezondheid en de sociale situatie van de betrokkene. Deze 
richtsnoeren alsmede het actieplan inzake terugdringing van de vraag moeten door alle 
lidstaten volledig worden uitgevoerd.  
 
Ook het rijden onder invloed van illegale drugs en geneesmiddelen verdient aandacht; in 
de eerste plaats moet er nader wetenschappelijk onderzoek worden verricht naar het 
verband tussen drugs en verkeersongevallen, zodat de lidstaten empirisch gefundeerde 
strategieën voor de aanpak van dit probleem kunnen uitwerken en de uitwisseling van de 
ervaringen met verschillende benaderingen wordt bevorderd. 
 
Strategieën ter voorkoming van verslaving en de behandeling van ziekten die het gevolg 
zijn van het gebruik van legale en illegale drugs, dienen te worden opgenomen in het 
communautaire beleid op het gebied van de volksgezondheid en daar integrerend deel 
van uit te maken. 
 
Het is noodzakelijk preventieve acties en strategieën voor alle leeftijdsgroepen te 
ont-wikkelen en uit te voeren, vooral voor kinderen en jongeren. In plaats van beperkt te 
blijven tot illegale drugs zouden deze acties eerder gericht moeten worden op 
risicogedrag en verslaving in het algemeen, met inbegrip van het gebruik van alcohol, 
geneesmiddelen, stoffen voor doping in de sport, en tabak.  
 



 

 

Kinderen moeten bewust worden gemaakt van de risico's van het gebruik van drugs, alcohol en 
tabak kort voordat zij met deze stoffen geconfronteerd worden. Kinderen en jongeren hebben 
kennis en vaardigheden nodig om verantwoorde gedragskeuzes te maken. Bij inspanningen die 
gericht zijn op jongeren of andere doelgroepen moet plaats worden ingeruimd voor hun eigen 
inbreng, teneinde onderlinge beïnvloeding en steun te waarborgen.  
 
Voor kinderen en jongeren moet worden voorzien in positieve alternatieven en 
vrijetijdsactiviteiten. Ouders, opvoeders en andere volwassenen moeten zich bewust zijn van de 
sterke invloed die nood-zakelijkerwijze van hun eigen gedrag en opvattingen uitgaat. Opsporing 
in een vroeg stadium van risicogedrag van kinderen en jongeren en van mogelijke onderliggende 
problemen alsmede een passend optreden om hen en hun families bij te staan voordat sprake is 
van drugsmisbruik, vormt een doeltreffende preventiemethode. Ook programma's voor ouders 
zijn nuttig, vooral in gebieden waar drugsgebruik frequent voorkomt. 
 
Het publiek dient voorgelicht te worden over de gevolgen van sociale uitsluiting, in het bijzonder 
in het kader van de drugsproblematiek. Mediacampagnes moeten zo worden opgezet dat zij 
plaatse-lijke, praktische acties ondersteunen. 
 
Preventie dient gezien te worden als een breed en interdisciplinair vraagstuk, waarbij alle actoren 
van de samenleving worden betrokken. Nadere samenwerking en het uitstippelen van 
gemeen-schappelijke strategieën en projecten tussen de verschillende diensten, alsmede het 
verrichten van onderzoek naar en het op basis daarvan uitwerken van strategieën en activiteiten 
om de vraag te verminderen dienen te worden aangemoedigd. Het opleiden van beroepsmensen 
uit de sociale, de gezondheids-, de onderwijs-, de wetshandhavings- en de sportsector is een 
eerste vereiste voor een doeltreffende actie.  
  
Polydrugsgebruik, vaak in combinatie met het gebruik van alcohol en andere stoffen, alsmede 
met psychische problemen verband houdend drugsgebruik, dienen succesvoller te worden 
aangepakt. Er is een stijgend aantal oudere drugsgebruikers dat bijzondere aandacht behoeft om 
de door drugs-gebruik veroorzaakte schade aan de gezondheid te verminderen.  
 
Er zouden preventieve maatregelen moeten worden ontwikkeld voor het drugsgebruik in 
gevangenissen. Ook moeten verdere alternatieve maatregelen voor gevangenisstraffen alsmede 
voorzieningen voor verslaafde gevangenen worden verwezenlijkt. 
 
Informatie-uitwisseling inzake maatregelen om de negatieve gevolgen van drugsgebruik 
op gezondheids- en sociaal vlak tegen te gaan, moet worden aangemoedigd. Het kan 
daarbij gaan om laagdrempelige diensten, indien de lidstaten dat passend achten, en om 
maatregelen ter bestrijding van de sociale uitsluiting van drugsverslaafden. Ook dient 
informatie te worden uitgewisseld over behandelingen, ervaringen en beste praktijken in 
het kader van o.a. programma's voor drugs-substitutie. 
 
B. Specifieke onderwerpen 
 
Om het gebruik en de schadelijke effecten van nieuwe synthetische drugs te beperken, is 
met name de volgende actie nodig: onderzoek naar de risico's van nieuwe synthetische 
drugs en naar de gebruikspatronen, preventie van misbruik en beperking van de 
schadelijke gevolgen, alsmede verspreiding van relevante informatie onder het publiek. 
 



 

 

Nieuwe informatietechnologieën zoals Internet vormen een krachtig middel voor de 
uitwisseling van standpunten en informatie. Internet biedt ook mogelijkheden om 
jongeren te bereiken en recht-streeks bij preventieactiviteiten te betrekken. Er zijn 
lidstaten die hier reeds positieve ervaringen mee hebben.  Het gebruik van Internet voor 
de verstrekking van objectieve, betrouwbare en educa-tieve informatie over drugs en de 
schadelijke effecten van drugsgebruik moet worden bevorderd en vergemakkelijkt.  
 
VI. ACTIE MET BETREKKING TOT AANBODVERMINDERING 
 
A. Aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit 
 
Voor een doeltreffende bestrijding van de internationale georganiseerde drugshandel is 
meer en betere samenwerking vereist tussen de lidstaten en met derde landen op het 
gebied van wetshand-having en justitie.  
 
Het internationale karakter van de georganiseerde drugshandel vergt een dynamische, 
gecoördi-neerde respons van alle lidstaten, waarbij niet alleen de nationale strategieën in 
aanmerking worden genomen maar ook wordt gestreefd naar een geïntegreerde, 
multidisciplinaire EU-strategie. Voor een dergelijke strategie is actie op diverse niveaus 
vereist. 
 
Op strategisch niveau is er behoefte aan een betrouwbare beoordeling van de rol van de 
afzonder-lijke groeperingen van de georganiseerde criminaliteit, alsmede van de mate waarin de 
diverse geografische gebieden in de Europese Unie met elkaar in verband staan en, bijvoorbeeld, 
van de functionering van de drugshandel in zijn geheel. Daartoe zijn operationele en empirische 
gegevens vereist over het profiel, de motieven en de modus operandi van de delinquenten, de 
bewegingen op de illegale markten, de handelsroutes, de omvang van en de trends in de 
georganiseerde crimina-liteit en de invloed ervan op de samenleving. De beoordeling moet op 
gezette tijden worden uitgevoerd en bijgewerkt, bij voorkeur door Europol, met medewerking van 
de academische en wetenschappelijke wereld.  
 
Voorts moet onderzoek worden verricht naar de doeltreffendheid van de bestrijding van de 
georga-niseerde drugsgerelateerde criminaliteit, met inbegrip van de drugshandel. Er moeten 
criminaliteits- en beleidsindicatoren worden ontwikkeld om de vorderingen bij de bestrijding en 
de preventie van de georganiseerde criminaliteit te beoordelen. Ook hier moeten 
wetenschapsmensen bij worden betrokken. 
 
Een geïntegreerde, multidisciplinaire EU-strategie is tevens noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
de beperkte middelen in de lidstaten zo worden gebruikt dat zij het grootst mogelijke resultaat 
opleveren bij de bestrijding van de internationale georganiseerde criminaliteit.  
 
Wat het wetshandhavingsaspect betreft, moet de strategie worden toegepast via de uitvoering van 
de projectmatige EU-wetshandhavingsstrategie voor de bestrijding van transnationale 
georganiseerde criminaliteit, zoals beschreven in document CRIMORG 167. In deze strategie 
wordt rekening gehouden met de samenwerkingsmethoden op het gebied van justitie en 
binnenlandse zaken waarin het Verdrag van Amsterdam voorziet:  nauwere samenwerking tussen 
politiediensten, douane-autoriteiten en andere bevoegde autoriteiten, zowel rechtstreeks als via 
Europol; nauwere samen-werking tussen justitiële en andere bevoegde autoriteiten en, waar 
nodig, onderlinge aanpassing van de bepalingen betreffende strafzaken in de lidstaten.  



 

 

 
In dit verband zijn door middel van het Europees justitieel netwerk in elke lidstaat contactpunten 
aangewezen waarop de justitiële autoriteiten een beroep kunnen doen voor hulp bij verzoeken om 
justitiële samenwerking. In de toekomst zal het netwerk wellicht aan Europol worden gekoppeld. 
Ook EuroJust, dat zal worden opgericht ingevolge het besluit van de Europese Raad in Tampere, 
moet een belangrijk instrument worden om de samenwerking van en de coördinatie tussen de 
justitiële autoriteiten te vergemakkelijken. 
 
Gezien de operationele activiteiten en maatregelen die in het Schengenkader voorhanden 
zijn zal de integratie van het Schengenacquis inzake drugs een belangrijk element van 
deze aanpak uitmaken. In dit verband zal aandacht worden besteed aan de regelingen 
waarbij, overeenkomstig het bepaalde in de Schengenovereenkomst 
wetshandhavingsambtenaren van de ene lidstaat kunnen optreden op het grondgebied van 
een andere.  
 
De conclusies van de Europese Raad van Tampere bieden een stevige basis voor de 
praktische ontwikkeling van de politiële, douane- en justitiële samenwerking in verband 
met drugs. Door de volledige integratie van het Schengenacquis zal het belang van de 
effectieve controle aan de toe-komstige buitengrenzen van de Unie nog geaccentueerd 
worden.  
 
B. Specifieke onderwerpen 
 
B.1. Witwaspraktijken 
 
Volgens de conclusies van de Europese Raad van Tampere is het witwassen van geld 
nauw verweven met de georganiseerde criminaliteit.  De Europese Raad heeft een aantal 
maatregelen aangenomen met het oog op een harder optreden en om ervoor te zorgen dat 
concrete maatregelen worden genomen om opbrengsten van misdrijven op te sporen, te 
bevriezen, in beslag te nemen en te confisqueren.  
 
Alle lidstaten blijven zich actief inzetten voor de bestrijding van het witwassen van geld 
en trachten te bewerkstelligen dat de financiële sector zijn in de richtlijn van de Raad van 
1991 bedoelde verantwoordelijkheden opneemt. Teneinde de wetgeving betreffende 
witwasmisdrijven en confiscatie onderling aan te passen en de samenwerking op deze 
gebieden te verruimen, is in december 1998 een gemeenschappelijk optreden 
aangenomen. 
 
Deelneming aan de werkzaamheden van de financiële task force (FATF) en de Raad van 
Europa alsmede aan het Octopusprogramma inzake de bestrijding van de georganiseerde 
criminaliteit en de corruptie toont de bereidheid van de EU om een belangrijke rol te 
spelen in de terzake bestaande gecoördineerde internationale activiteiten. Uit de 
punten 51-58 van de conclusies van de Europese Raad van Tampere blijkt dat een nieuw 
elan wordt gegeven aan de bestrijding van witwas-praktijken.  
 
De inspanningen om witwaspraktijken te beperken, zullen worden geïntensiveerd door: 



 

 

de spoedige aanneming en de daaropvolgende uitvoering van de recentelijk voorgestelde 
wijzigingen van de witwasrichtlijn, teneinde de richtlijn van 1991 te actualiseren en de 
werkingssfeer ervan uit te breiden; 
niet-EU-lidstaten en -regio's te helpen bij de ontwikkeling van hun antiwitwassystemen en de 
controle op het witwassen te versterken via EU-steun voor projecten voor technische 
bijstand op dit gebied, zulks in nauwe samenwerking met de FATF en de VN; 
in de huidige en toekomstige bijstands- en samenwerkingsprogramma's, meer bepaald TACIS en 
PHARE, voorrang te geven aan de bestrijding van het witwassen van geld; 
een systeem te ontwikkelen voor de analyse en uitwisseling van informatie tussen financiële 
recherchediensten van de lidstaten. Ongeacht eventuele geheimhoudingsbepalingen met 
betrekking tot bank- en andere commerciële activiteiten, zouden de justitiële autoriteiten 
en de FIE's gemachtigd moeten worden om waar nodig, onder justitieel toezicht de 
informatie te ontvangen die nodig is voor hun onderzoeken naar witwaspraktijken. 
de bevoegdheid van Europol, zoals gevraagd door de Europese Raad van Tampere, te verruimen tot het 
witwassen van geld in het algemeen, ongeacht het soort misdrijf waarvan de witgewassen opbrengsten 
afkomstig zijn. 
 
B.2 Controle op het gebruik van chemische precursoren 
 
In het kader van het drugsprobleem zijn precursoren van groot belang voor wat het aspect 
terug-dringing van het aanbod betreft, aangezien zij onmisbaar zijn bij de productie van 
drugs. Vele van deze scheikundige stoffen worden op grote schaal verhandeld en courant 
gebruikt bij legale farma-ceutische of industriële processen. Een klein gedeelte van deze 
enorme hoeveelheid verhandelde stoffen wordt evenwel misbruikt voor het aanmaken 
van illegale drugs. In het internationaal recht vormt artikel 12 van het Verdrag van de VN 
tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (1988), waarbij de 
Europese Gemeenschap partij is, de rechtsgrondslag voor de controle op precursoren. In 
de Gemeenschap wordt aan de bepalingen van dat Verdrag uitvoering gegeven door 
middel van Verordening (EEG) nr. 3677/90 van de Raad (zoals gewijzigd) en Richt-lijn 
92/109/EEG (zoals gewijzigd), waarbij regelingen zijn ingesteld voor controle op de 
handel, via vergunningen, registratie en uitvoervergunningen. 
 
Naast de 22 chemische stoffen die momenteel worden gecontroleerd, is er een groeiend 
aantal niet in de lijst opgenomen precursoren die gebruikt worden bij het illegaal 
aanmaken van vooral synthetische drugs. Aangezien het in de praktijk niet doenbaar is, 
en ook niet doeltreffend zou zijn dit groeiende en steeds wisselende aantal chemische 
stoffen aan strenge formele controles te onderwerpen, wordt naar nieuwe, flexibele 
systemen gezocht. Er wordt gestreefd naar de instelling van een mechanisme van 
vrijwillig toezicht op de nieuwe chemische stoffen en naar een verbeterde samenwerking 
met het bedrijfsleven via een meer communautaire aanpak en de opstelling van 
richtsnoeren om meer bekendheid te geven aan de nieuwe chemische stoffen en het 
bedrijfsleven te helpen bij het onderkennen en het melden van verdachte transacties.  
 
Bilaterale overeenkomsten met derde landen garanderen een permanente dialoog en 
betere samen-werking en informatie-uitwisseling over de bestrijding van misbruik. De 
besprekingen met de geassocieerde landen over passende mechanismen voor een betere 
controle op precursoren worden voortgezet. 



 

 

 
B.3 Nieuwe synthetische drugs 
 
De opkomst van nieuwe synthetische drugs heeft het noodzakelijk gemaakt te zoeken 
naar een methode om snel in te spelen op nieuwe stoffen en gebruikstrends. De 
verbetering van die methode en de ontwikkeling van een doelmatiger informatievergaring 
en -beheer zullen de grootste uit-dagingen op dit gebied zijn.  
 
Het gemeenschappelijk optreden van juni 1997 waarbij Europol en het EWDD een 
specifieke rol toebedeeld kregen en een systeem voor vroegtijdige waarschuwing inzake 
nieuwe synthetische drugs werd ingesteld, is tot dusverre een veelbelovend en efficiënt 
instrument gebleken om het hoofd te bieden aan deze uitdaging. Dergelijke systemen 
moeten worden versterkt.   
 
Ter vergroting van de doelmatigheid van het optreden tegen de illegale handel in nieuwe 
synthetische drugs zijn nadere maatregelen vereist, in het bijzonder inzake: 
beoordeling en mogelijke verbetering van het gemeenschappelijk optreden; 
samenwerking bij de bestrijding van productie en handel, met inbegrip van een 
verbeterde samenwerking tussen de nationale diensten en de industrie; 
internationale samenwerking met bijzondere aandacht voor de kandidaat-lidstaten.  
 
B.4 Ontwikkelingssamenwerking en alternatieve ontwikkeling 
 
Tegen de achtergrond van een gedeelde verantwoordelijkheid ziet de EU een belangrijke 
rol weggelegd voor een wereldwijd drugsbestrijdingsinitiatief in een internationaal 
samenwerkingsverband dat gericht is op de maatschappelijke en economische 
ontwikkeling in ontwikkelingslanden, met name in landen waar illegale gewassen 
verbouwd worden (papaver, coca en hennep). Ontwikkelingssamenwerking moet 
bevolkingsgroepen die stoppen met het verbouwen van illegale gewassen helpen andere 
inkomstenbronnen te creëren. Bijzonder belangrijk in dit verband zijn alternatieve 
ontwikkelingsprogramma's in landen die illegale gewassen produceren, die waar nodig 
gecoördineerd kunnen worden met het UNDCP. 
 
B.5 Gebruik van nieuwe communicatiesystemen 
 
Hoewel het niet de bedoeling is het rechtmatige gebruik van Internet - waaronder ook een 
vrije gedachtewisseling inzake drugs en drugsbeleid - te beperken, dienen pogingen om 
Internet voor drugsgerelateerde illegale doelstellingen te gebruiken te worden 
tegengegaan. Het gaat hierbij in het bijzonder om de illegale handel in drugs alsmede de 
informatie, het materiaal en de uitrusting voor het bevorderen van de illegale aanmaak 
van drugs. De inspanningen van de controleautoriteiten tegen het illegaal verhandelen 
van drugs via Internet moeten worden geïntensiveerd.  
 
VII. ACTIE OP INTERNATIONAAL NIVEAU 
 



 

 

De mondiale dimensie van de drugsproblematiek vereist een intensievere internationale 
samen-werking. Vooral de destabiliserende invloed op de plaatselijke economieën, met 
name wegens corruptie, mag niet worden onderschat. De dreiging die voor alle landen 
van illegale drugs uitgaat, vereist dat de acties in verband met drugs hoog op de 
internationale agenda blijven staan; deze omvatten o.a. het voorkomen van drugsgebruik 
en het beperken van de schadelijke effecten daarvan, alsmede het aanpakken van de 
illegale teelt, productie, verwerking van en handel in drugs en precursoren. Andere 
vormen van daarmee samenhangende georgani-seerde criminaliteit, zoals het witwassen 
van geld, dienen ook te worden aangepakt.  
 
Met de aanneming van de Politieke Verklaring tijdens de SAVVN heeft de internationale 
gemeen-schap zich akkoord verklaard met de beginselen van gedeelde 
verantwoordelijkheid en een even-wichtige aanpak en zich ertoe verbonden zowel de 
vraag naar als het aanbod van illegale drugs terug te dringen. 
In de EU wordt de internationale samenwerking bij de bestrijding van het drugsprobleem 
gezien als een deel van de alomvattende inspanningen van de Unie om de sociale en 
economische ontwikke-ling te stimuleren; drugsbestrijding dient te worden geïntegreerd 
in de ontwikkeling in algemene zin. Het feit dat projecten eigendom blijven van de 
partnerlanden, de duurzaamheid van de projecten en de naleving van de mensenrechten 
dienen de onderliggende beginselen te zijn voor alle vormen van samenwerking. 
 
Hoewel de Europese Raad van Wenen van december 1998 Latijns-Amerika/het 
Caribische gebied en Centraal-Azië tot prioritaire gebieden heeft uitgeroepen, moet de 
EU-samenwerking op het gebied van drugs ook gericht zijn op de geassocieerde landen, 
op andere landen in Midden- en Oost-Europa (met inbegrip van de Balkanlanden), Zuid- 
en West-Azië, de SADC-landen en andere delen van Afrika, in het bijzonder Noord- en 
West-Afrika. De samenwerking met de ontwikkelde landen dient te worden versterkt, 
zowel op bilateraal niveau als in multilaterale fora. 
 
De EU zal zich er op internationaal niveau voor beijveren om: 
in samenwerking met het UNDCP de diverse actieplannen en maatregelen uit te voeren die door de 
SAVVN zijn aangenomen; 
haar samenwerking met internationale en regionale organisaties, in het bijzonder de 
Wereld-gezondheidsorganisatie en andere VN-organisaties, alsmede de Raad van Europa 
te intensiveren; 
in verschillende multilaterale en regionale fora, alsmede op bilateraal niveau het vraagstuk van de 
drugsbestrijding te integreren in de bredere doelstellingen van de externe betrekkingen 
van de EU, met inbegrip van de ontwikkelingssamenwerking; 
de instrumenten van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (politieke dialoog, 
gemeenschappelijke standpunten en optredens, gemeenschappelijke strategieën), alsmede 
van de handelspolitiek en de technische en financiële bijstand, ten volle te benutten; 
de samenwerking met derde landen op het gebied van terugdringing van vraag en aanbod en van 
justitie en binnenlandse zaken te intensiveren; gecombineerde inspanningen van alle 
terzake bevoegde autoriteiten zullen daartoe noodzakelijk zijn en voor Europol is in 
dezen een bijzondere rol weggelegd; 
een drugsstrategie met specifieke doelstellingen uit te werken die spoort met het 
integratie-proces voor de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa. 



 

 

 
 
VIII. INFORMATIE EN EVALUATIE 
 
 
 
De EU-drugsstrategie moet gebaseerd zijn op een regelmatige beoordeling van de aard en 
de om-vang van de drugsproblematiek en de gevolgen daarvan, alsmede op 
onderzoeksgegevens en ervaringen met eerdere programma's. Ook de huidige strategie 
zelf moet worden geëvalueerd.  
 
De regelmatige beoordeling door het Europees waarnemingscentrum voor drugs en 
drugsverslaving (EWDD) en Europol is een uitstekend instrument voor het onderkennen 
van nieuwe tendensen en het verbeteren van de kennis over de drugsproblematiek op EU-
niveau. Het EWDD moet door middel van de nationale knooppunten een nog nauwere 
band smeden met de lidstaten.  
 
Het EWDD heeft tot taak bestaande gegevens over de drugsproblematiek te verzamelen, 
te analy-seren, te vergelijken en ter beschikking te stellen. Het is dan ook van essentieel 
belang te garanderen dat het EWDD de best mogelijke informatie ontvangt en verstrekt.  
 
Acties: 
De verbetering van de vergelijkbaarheid van de gegevens is een kerntaak van het EWDD. De nationale 
knooppunten zullen hierbij een centrale rol spelen.  
Voortschrijdende harmonisatie van de voornaamste epidemiologische indicatoren betreffende de 
verspreiding van drugsgebruik en de gevolgen daarvan voor de gezondheid is 
nood-zakelijk.  
De nationale instanties moeten hun inzet terzake onderbouwen met politieke en institutionele steun. 
De systematische en wetenschappelijke evaluatie van op vermindering van vraag en aanbod 
gerichte activiteiten moet worden ontwikkeld.  
passende toetsing van de Gemeenschapswetgeving en de uitvoering daarvan met betrekking tot het toezicht 
op de handel in precursoren. 
 
 
In het verleden hebben de lidstaten en de Commissie onvoldoende prioriteit toegekend 
aan de evaluatie van de drugsbestrijdingsactiviteiten. Hierin moet verandering komen. 
Evaluatie moet een integrerend deel van de EU-aanpak gaan vormen. De programma's 
moeten, indien mogelijk, door onafhankelijke deskundigen worden beoordeeld.  Bij het 
uitstippelen van nieuwe programma's moet met de resultaten van deze evaluaties 
rekening worden gehouden.  Op dit gebied heeft het EWDD richtsnoeren uitgevaardigd 
voor de evaluatie van activiteiten op het gebied van vraag- en aanbod-vermindering en 
modellen verstrekt voor de beoordeling van het beleid. Het EWDD zal dit ook in de 
toekomst blijven doen. 
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