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LAATSTE NIEUWS OVER DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA 

Jaarverslag 2009 van het EU-drugsagentschap 
 
(21.10.2009, LISSABON) Het Jaarverslag 2009: Stand van de drugsproblematiek in Europa — het 
publicitaire vlaggenschip van het EU-drugsagentschap (EWDD) — zal begin november in Brussel 
gepresenteerd worden. 
 
o Presentatie: donderdag 5 november 
o Tijdstip: 10.00 uur CET (lokale tijd Brussel) 
o Plaats: perskamer van het Europees Parlement (PHS 0A 050), Wiertzstraat, B-1047 Brussel 
o Informatiepakket en webpagina over het evenement:  

http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 
 
Het nieuwe rapport biedt de meest recente Europese gegevens en commentaar op de drugssituatie in de       
27 lidstaten van de EU, Kroatië, Turkije en Noorwegen. Afzonderlijke hoofdstukken, gewijd aan specifieke 
drugs, worden aangevuld met het laatste nieuws over drugsgerelateerde infectieziekten en drugsgerelateerde 
sterfte, nieuwe drugs en de laatste trends. Ook wordt een overzicht gegeven van de wettelijke, politieke, 
sociale en gezondheidsmaatregelen die zijn genomen als reactie op het drugsprobleem in Europa. 

Informatiepakket 
 
Jaarverslag — te downloaden in 23 talen (de 21 EU-talen plus Noors en Turks): 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2009 
 
Speciale onderwerpen — met een diepgaande studie naar het gebruik van meerdere drugs en statistieken 
over veroordelingen voor drugsdelicten, te downloaden in het Engels met meertalige samenvattingen: 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
 
Statistisch bulletin 2009 — met tabellen en statistische grafieken: http://www.emcdda.europa.eu/stats09 
 
Overzichten per land — met een korte samenvatting van de trends en kenmerken van de nationale 
drugsproblematiek: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 
 
Reitox nationale verslagen — met een gedetailleerde beschrijving van de drugssituatie in afzonderlijke 
landen, te downloaden in het Engels: http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports 
 
Mediapakket — te downloaden in 23 talen (Mp3-bestanden met opmerkingen van de Directeur over de 
bevindingen van het afgelopen jaar zijn ook beschikbaar): http://www.emcdda.europa.eu/about/press 
 
Bovengenoemd informatiemateriaal is 5 november vanaf 10.00 uur (CET) online beschikbaar. Op de dag van 
publicatie zullen bij het EWDD (Lissabon) helpdesks beschikbaar zijn om de vragen van journalisten te 
beantwoorden: Tel. (351) 211 21 02 00 / 02 97 / 02 59. De helpdesks van de Reitox focal points zullen vragen 
over specifieke landen beantwoorden (zie voor bijzonderheden hierboven). 
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